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សស្សចកថីស្សសងខប 
 

សស្សចកថីសផថើម 
  អភិរលកិចចលអននវស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមរតូវការខផនការរយៈសពលខវង រាប់ចប់តំាងពី
ការរកុរក ការសដញនថលនិងការសធវើកិចចស្សនោ ររមូននការចយវយនិងស្សនសំ រហូតដល់តមាល ភាពោរសពើពនន។ 
ររយការណ៍សនេះមានបំណងក់ញយកបទពិសោធន៍ពីបណាថ របសទស្សស្សមផូរធនធានខដលមានករមិត
អភិរលកិចចនិងការអភិវឌណសស្សដឌកិចចស្រស្សសដៀងនឹងកមពុា។ 

  ការសិ្សកាសនេះររបដណថ ប់៦របសទស្សខដលរនសរជើស្សសរ ើស្សខផអកតាមសូ្សចនាករសំ្សខាន់ៗដូចា         
ផលទុនស្សរបុកបុងស្រសុ្សកកបុងមនុស្សសមាប ក់ អរតាភាពរកីរក វសិ្សមភាពចំណូល ការអនុវតថោរសពើពនន និងករមិតនន
អភិរលកិចច។ របសទស្សកំ់ងសនេះរឺ អាខស្ស៊ែនបហសង់ ឥណឍូ សណសីុ្ស ហ្គគ ណា នីសហសរយី៉ោ  ទីម័រខាងសកើត និង       
សវៀតណាម។ របសទស្សកំ់ង៦សនេះរតូវរនសរជើស្សសរ ើស្សសោយមានការពិភាកាាមួយអាាញ ធរ ក់ព័នននិងអងគការ
ស្សងគមសីុ្សវលិសៅកមពុា។ 

  ចំណូលធនធានសរចើនអាចជួយរបសទស្សស្សមផូរធនធានឲ្យមានធនធានហិរញ្ដវតទុសដើមផីសោេះស្រោយ
ភាពរកីរកនិងបសងើើនការវនិិសយរោធារណៈដូចា ការអប់រ ំសុ្សខាភិរល និងសហោឌ រចនាស្សមព័នន ខដលា
រនលឹេះននការអភិវឌណ។ សក់េះាយ៉ោងណាក៏សោយ ការរប់ររងមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចសៅបណាថ របសទស្សកំ់ងសនេះអាច
លំរកពីសរ េះធនធានធមមាតិអាចអស់្ស ខដលនំាឲ្យមានការរិតរូអំពីស្សមភាពជំនាន់និងតរមូវឲ្យមាន
តុលយភាពរវងស្សនសំនិងចំណាយស្សរមាប់ការអភិវឌណរយៈសពលខវង។ ម៉ោោងវញិសទៀត សក់េះបីាមានការចំរច់
ស្សរមាប់ការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងធនធានមនុស្សសកថី ការបសងើើនចំណាយោរសពើពននសលឿនសពកអាចនំា
ឲ្យមានហ្គនិភ័យមួយចំនួន។ ាពិសស្សស្ស ការចំណាយោធារណៈខាល ំងហួស្សសហតុអាចនំាឲ្យមានសំ្ស ធ    
អតិផរណាខដលអាចបសងើើតអសស្សទរភាពសស្សដឌកិចចនិងសធវើឲ្យភាពរបកួតរបខជងរបស់្សវស័ិ្សយមិនខមនសរបងចុេះ   
សែាយ។ សលើស្សពីសនេះ បណាថ របសទស្សពឹងខផអកសលើធនធានធមមាតិអាចរងសរគ្មេះពីែួបសឡើងចុេះននសស្សដឌកិចច
សោយោរភាពសឡើងចុេះននតនមលវតទុធាតុសដើមកបុងពិភពសលាក។ 

  បនាធ ប់ពីចំណូលសរបងរតូវរនរបមូល រោឌ ភិរលរតូវស្សសរមចចិតថអំពីការខបងខចកនិងការររប់ររង
ចំណូល ដូចាថាសតើរតូវចំណាយប៉ោុនាម នសលើវស័ិ្សយណា។ ររមូសស្សដឌកិចចននការចយមានោរៈសំ្សខាន់ ពីសរ េះ
ររមូចំណាយផារភាជ ប់ផ្ទធ ល់សៅនឹងការអភិវឌណនិងហ្គនិភ័យបណាថ ោរធនធានធមមាតិខដលភាជ ប់មកា      
មួយ។ ាទូសៅ សៅកបុងការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិសររតូវរិតពិចរណានូវកតាថ មួយចំនួនដូចា៖ 

 តរមូវការននការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងស្សងគម។  

 ជសរមើស្សរវងផលរបសយជន៍បចចុបផនបនិងអនារត (ស្សមភាពជំនាន់)។  

 ការសរៀបចំសគ្មលនសយរយស្សរមាប់ទប់ទល់នឹងភាពសឡើងចុេះននតនមលធនធាននិងការអស់្សននធនធាន
ធមមាតិ។ 

 ការពរងឹងស្សមតទភាពកបុងស្រសុ្សកសដើមផីស្រសូ្សបយកការចំណាយពីចំណូលធនធាន។ 
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 តមាល ភាពនិងរណសនយយភាព។ 

  ការពិចរណាកំ់ងសនេះរតូវសធវើសឡើងសោយមានសគ្មលនសយរយសដើមផីចយចំណូលកំ់ងសនេះឲ្យរន
រតឹមរតូវនិងមានរបសិ្សទនភាពស្សរមាប់កំសណើ នសស្សដឌកិចចនិងការកាត់បនទយភាពរកីរក។ ាទូសៅ មានបញិ្ញធំបី
ខដលរតូវសោេះស្រោយសោយរបុងរបយ័តបសដើមផីឲ្យកំណត់ការចំណាយមានចីរភាពសនាេះរឺ (១) វន័ិយោរសពើពនន 
(២)របសិ្សទនភាពននការខបងខចក និង (៣)របសិ្សទនភាពននការរបតិបតថិ។  

  សដើមផីសឆលើយតបនឹងឧបស្សរគកំ់ងសនេះ របសទស្សស្សមផូរធនធានអាចអនុវតថររមូចំណាយនិងស្សនសំមួយ    
ចំនួន។ ររមូកំ់ងសនេះខតងខតរតូវរនសរជើស្សសរ ើស្សសោយខផអកសលើករមិតននការអភិវឌណនិងនសយរយកបុង
របសទស្សសនាេះ។ ររមូកំ់ងសនេះមានដូចា៖ 

  ររមចំូណាយជរមញុខាល ងំ 

  សៅកបុងររមូចំណាយជរមុញខាល ំង រោឌ ភិរលចំណាយែពស់្សសៅឆ្ប ំដំបូងសដើមផីជរមុញការវនិិសយរសលើ
សហោឌ រចនាស្សមព័នននិងវស័ិ្សយសំ្សខាន់ៗសដើមផីពសនលឿនកំសណើ នសស្សដឌកិចចនិងការកាត់បនទយភាពរកីរក។                
រោឌ ភិរលែលេះអាចនឹងចយចំណូលធនធានកំ់ងអស់្សខដលទទួលរនែណៈខដលអនុវតថរបបលំនឹងោរសពើ-   
ពនន។  សក់េះបីាយ៉ោណាក៏សោយ ររមូចំណាយរបសភទសនេះអាចនំាឲ្យមានហ្គនិភ័យននចំណាយរោឌ ភិរល
ខដលមិនថិតសថរ សស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច និងសំ្ស ធអតិផរណា។ ររមូសនេះក៏អាចសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចមានលសមអៀង
សៅសលើវស័ិ្សយមិននំាសចញ សហើយបសងើើនហ្គនិភ័យជមៃឺហូឡង់ខដលាស្សញ្ញដ ននការសកើនសឡើងអរតាបថូរររក់និង
ររក់ខែសហើយកតាថ សនេះអាចប៉ោេះ ល់ដល់ភាពរបកួតរបខជងរបស់្សរបសទស្ស។ វធិានោរសពើពននខបបសនេះអាច     
ផថល់អាទិភាពសរចើនដល់ជំនាន់បចចុបផនបកបុងការសរបើររស់្សចំណូលធនធានធមមាតិ។ ររមូចំណាយសនេះសធវើឲ្យ
ចំណាយរោឌ ភិរលអាចរតូវរនកំហិតសោយែួបសឡើងចុេះននសស្សដឌកិចចសោយោរភាពមិនថិតសថរននតនមល    
វតទុធាតុសដើម។ 

  បកសកីបុងនដ (ន័រខវស្សបនាធ ប់ពីបសងើើតមូលនិធិសរបង)  

       តាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលចយខតចំណូលការររក់ខដលរនមកពីចំណូលសរបងស្សរបុ។ សនេះមាន
ន័យថា រោឌ ភិរលទុកចំណូលសរបងកំ់ងអស់្សកបុងមូលនិធិមួយ សហើយអាចដកចយរនខតចំណូលការររក់
មួយខផបកខដលទទួលរនពីឆ្ប ំមុន។ ែណៈខដលររមូសនេះអាចសចៀស្សវងែួបសឡើងចុេះននចំណាយោរសពើពនន
និងអាចមានសស្សទរភាពោរសពើពននសនាេះ ររមូសនេះអាចសធវើឲ្យមានភាពតានតឹងកបុងស្សងគមសោយោរការចំណាយ
ក់បរបស់្សរដឌ។  ររមូចំណាយសនេះអាចប អ ក់ការចំណាយចរនថសដើមផីឲ្យមានការស្សនសំសរចើនស្សរមាប់ជំនាន់   
សរកាយ។ កបុងន័យសនេះ របសទស្សសនេះអាចរត់បង់ឱកាស្សធំកបុងការអភិវឌណែពស់្សននស្សងគមនិងសហោឌ រចនាស្សមព័នន។ 
ាធមមតាររមូសនេះមិនរតូវរនសរជរមុញឲ្យអនុវតថចំស េះរបសទស្សមានកំសណើ នសស្សដឌកិចចក់បនិងអរតាភាពរកី-
រកែពស់្សសនាេះសទ។ 

  ររមចំូណូលនិរនថ 

  តាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលរិតពិចរណាពីអនារតសដើមផបីនសីុការចំណាយឲ្យរតូវនឹងចំណូល។ 
និយយមោ៉ោងសទៀត សររតូវស្សនសំមួយខផបកធំននចំណូលកបុងសពលបូមសរបងសហើយវនិិសយរចំណូលកំ់ងសនេះ
សដើមផីររក់ចំសណញ។ កបុងន័យសនេះបរមិាណទឹកររក់ដកចយនាឆ្ប ំដំបូងៗអាចមានបរមិាណសថរកបុងកំឡុង
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សពលនិងសរកាយសពលននការសកើនសឡើងចំណូលសរបង។ ដូសចបេះការចយវយចំណូលពីធនធានធមមាតិអាច
មានភាពថិតសថរសហើយសចៀស្សវងភាពសឡើងចុេះននសស្សដឌកិចច។ សក់េះាយ៉ោងណាក៏សោយ ររមូសនេះអាចជួប
របទេះនឹងការលំរកកបុងការរ៉ោនោម នចំណូលធនធានសោយោរខតភាពមិនចាស់្សលាស់្សននតនមលសរបងនិង
បរមិាណសរបងបរមុងសៅសរកាមដី។1 

  ររមកំូណត់ចំណូលសគ្មល (ហ្គគណា) 

  តាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលកំណត់មួយភារននចំណូលធនធានាមធយមនិងររក់ចំសណញខដលរន
មកពីស្សមផតថិស្សរបុកនលងមក។ ាឧក់ហរណ៍ របសទស្សហ្គគ ណាដកចយកបុងរងវង់៥០សៅ៧០% ននចំណូល
ធនធានាមធយមនិងររក់ចំសណញខដលរនមកពីស្សមផតថិស្សរបុកនលងមក។ សក់េះបីាយ៉ោងណាក៏សោយ ររមូ
សនេះមិនធានាសស្សទរភាពោរសពើពនន ឬ ចំណាយដ៏ស្សមស្រស្សបបំផុតស្សរមាប់ជំនាន់បចចបផនបនិងអនារតសឡើយ។    
ររមូនីមួយៗមានរុណស្សមផតថិនិងរុណវបិតថិសៅតាមករមិតននការអភិវឌណននសស្សដឌកិចចនីមួយៗនិងរុណភាពនន
ោទ ប័ន។ ដូសចបេះការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិសៅកបុងរបសទស្សនីមួយៗរតូវស្សរមបតាមដំសណើ រការ
អភិវឌណ សោយសរ ើស្សររមូនីមួយៗឲ្យរនរតឹមរតូវ។ស្សរមាប់របសទស្សអភិវឌណន៍ដូចាន័រខវស្សខដលមាន (ស្សនសំ
និងចយ) ធនធានមនុស្សសនិងសហោឌ រចនាស្សមព័ននរចួសហើយសនេះរឺាជសរមើស្សលអបំផុតរឺរតូវស្សនសំរទពយហិរញ្ដវតទុ
សដើមផីរា៉ោ ប់រងចំណាយររក់សបៀវតសកបុងរយៈសពលខវង។ ស្សរមាប់របសទស្សចំណូលក់ប វរបខហលារបសស្សើរ
ាងកបុងការខរបកាល យចំណូលសរបងឲ្យសៅាធនធានមនុស្សសនិងសហោឌ រចនាស្សមព័នន តាមរយៈការវនិិសយរ   
ោធារណៈសលើសុ្សខាភិរល អប់រ ំនិងសហោឌ រចនាស្សមព័នន។ ដូចខដលសលាក Heuty និង Aristi 2009 រន
អេះអាងថាររមូបកសីកបុងនដាររមូខដលគ្មម នការពិតស្សរមាប់របសទស្សកំពុងការអភិវឌណ។ ពួកគ្មត់ក៏រនអេះអាង
ថា៖ របសទស្សកំពុងអភិវឌណរួរស្សមលឹងសមើលជំហ្គនខដលរបសទស្សន័រខវស្សរនសដើរកបុងរយៈសពលជិតពីរទស្សវតសរ ៍
បនាធ ប់ពីការរកសឃើញសៅឆ្ប ំ១៩៦៩។  

  របសទស្សន័រខវស្សមិនរនបសងើើតមូលនិធិសរបងរហូតដល់ឆ្ប ំ១៩៩០ សហើយមុនសនាេះ របសទស្សន័រខវស្ស
រនបសងើើនការចំណាយោរសពើពននសោយសផ្ទថ តសលើការអប់រនិំង ឧស្សាហកមមកបុងស្រសុ្សកខដលមានអនុភាព។ 

 

បទពិសោធន៍តាមរបសទស្ស 
  អាខស្ស៊ែនបហសង់ 

  អាខស្ស៊ែនបហសង់ជួបរបទេះនឹងហ្គនិភ័យធំននភាពគ្មម នរបសិ្សទនភាពនិងការសរបើធនធានែុស្សសោយោរ
ខតស្សមតទភាពោទ ប័នសៅមានករមិត។ កំសណើ នសស្សដឌកិចចសៅអាខស្ស៊ែនបហសង់ភារសរចើនពឹងខផអកសលើការចំណាយ
របស់្សរដឌ។អាខស្ស៊ែនបហសង់ធាល ប់មានរបបររប់ររងសរចើនឆ្ប ំននសស្សដឌកិចចខផនការ។ សក់េះបីាយ៉ោងណាកថី               
រោឌ ភិរលអាខស្ស៊ែនបហសង់រនសបថាញ យកចិតថទុកោក់ែពស់្សសលើការសរបើររស់្សចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នធានាថា

                                                           
1ចំណាយរបស់្សរោឌ ភិរលខដលខផអកសលើចំណូលនិរនថន៍សៅឆ្ប ំt+1អាចរណនាសោយ             [   ∑

      

      
 
   ] ខដលFtា

បរមិាណចំណូលស្សរបុរនលងមកសៅកបុងមូលនិធិសរបង;Tiចំណូលសរបងរពឹងទុកសៅកបុងឆ្ប ំi; r បរមិាណររក់ចំសណញខដលរនមកពី
ចំណូលសរបងស្សរបុរនលងមក ; សហើយI ាចំនួនឆ្ប ំរហូតដក់អស់្សការផលិតសរបង។ របសទស្សណរសវយរនអនុវតថវន័ិយោរសពើពននតឹងរងឹសៅ
សពលខដលមានលកខ័ណឍ បុសរកំ់ងសនាេះ។ 
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របសយជន៍ខដលរនមកពីធនធានធមមាតិកំ់ងសនេះនិងរនារបសយជន៍សៅដល់របាពលរដឌររប់របូនិង
ជំនាន់សរកាយ។ 

  ការររប់ររងចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នសៅអាខស្ស៊ែនបហសង់រឺខផអកសលើការស្សនសំនិងចំណាយ។ ចំណូល
សរបងដ៏ស្សននឹកស្សនាន ប់និងការថយចុេះភាល មៗននចំណូលប៉ោុនាម នឆ្ប ំសរកាយមកសទៀតមានន័យថាអាខស្ស៊ែនបហសង់
រតូវស្សនសំចំណូលមួយខផបកសដើមផីជំនាន់សរកាយនិងសដើមផីសចៀស្សវងជមៃឺហូឡង់។  សដើមផីររប់ររងចំណូធនធាន
មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ (SOFAR) រតូវរនបសងើើតសឡើងសៅឆ្ប ំ១៩៩៦។ មូលនិធិសនេះស្សនសំ
ចំណូលសរបងនិងសដើរតួាមូលនិធិថវកិាបខនទមសដើមផីធានាឲ្យមានសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច តមាល ភាពនន          
ការររប់ររងចំណូល និងការ រចំណូលកំ់ងសនេះស្សរមាប់ជំនាន់សរកាយ។ រាល់ការចំណាយថវកិាពីមូលនិធិ
សរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ (មិនថាាការគំ្មរទថវកិា ឬ តាមរសរមាងាក់លាក់) រតូវខតមានការអនុម័ត
ពីរបធានាធិបតី។ រដឌស្សភាមានអំណាចណាស់្សតិចតួចសៅសលើការចំណាយសនេះពីសរ េះស្សមាជិកស្សភាមិនមាន
ភារកិចចសធវើពរ ង ឬ វសិោធណកមមសៅសលើសំ្សសណើ ថវកិាខដលសរៀបចំសោយរកសួ្សងហិរញ្ដវតទុសឡើង។ ប៉ោុខនថ        
រដឌស្សភាមានសិ្សទនិអាចរចនសចល ឬ អនុម័តថវកិា។ ារមួមានន័យថាអភិរលកិចចរបស់្សមូលនិធិសរបង
ោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ស្សទិតសៅសរកាមអំណាចរបស់្សរបធានធិបតីខាល ំងសោយមានការរតួតពិនិតយតិចតួចពី
ការសធវើស្សវនកមមរបចំឆ្ប ំនិងការអនុម័តរបស់្សរដឌស្សភាសៅសលើសស្សចកថីស្សសរមចកបុងការចំណាយ។ 

  សយងសៅសលើបុរគលិកលកខណៈរបស់្សចំណូល រោឌ ភិរលអាខស្ស៊ែនបហសង់រនបសងើើតយុទនោស្រស្សថ
ររប់ររងចំណូលសរបងរយៈសពលខវង (LTORMS) សៅឆ្ប ំ២០០៤ សោយអនុវតថតាមសគ្មលការណ៍ចំណាយពិត
សថរខដលមានន័យរបហ្គក់របខហលគ្មប នឹងរបូមនថស្សមមតិកមមចំណូលអចិន្នថយ៍។ សក់េះបីាយ៉ោងណាក៏សោយ 
សៅដំណាក់កាលដំបូងននការលូតលាស់្សផលិតកមមសរបង (២០០៥-០៧) រោឌ ភិរលអាខស្ស៊ែនបហសង់រនបសងើើន
ចំណាយោធារណៈយ៉ោងខាល ំងសដើមផីខកលមអសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងសដើមផីបសងើើនររក់ចំណូល។ ចំណាយស្សរបុ
របស់្សរដឌសៅឆ្ប ំ២០០៨រនសកើនសឡើង៣៧០%សធៀបសៅនឹងឆ្ប ំ២០០៥ ឬ សកើនពី៤១%ននសស្សដឌកិចចមិនខមន
សរបងសៅឆ្ប ំ២០០៥មក៧៤%សៅឆ្ប ំ២០០៨។ សលើស្សពីសនេះរោឌ ភិរលមានឆនធៈកបុងការតសមលើងររក់សបៀវតស
បុរគលិក  វស័ិ្សយោធារណៈនិងសស្សវស្សងគមកិចច។ កំសណើ នរបស់្សចំណាយខបបសនេះសចទាបញិ្ញថាសតើស្សមរមយ
និងថាសតើមាននិរនថរភាព ឬ សទស្សរមាប់អនារតខវងឆ្ៃ យ។ 

  ការសផធរោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់សៅឲ្យថវកិារដឌមានចំនួនសរចើនចប់ពី
ឆ្ប ំ២០០៨មកសោយោរការរកីលូតលាស់្សវស័ិ្សយសរបង។ ករមិតននការសផធរោច់ររក់សនេះអាចមិនស្រស្សបសៅនឹង
សគ្មលបំណងរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ខដលសរគ្មងស្សនសំចំណូលសរបងស្សរមាប់មនុស្សស
ជំនាន់សរកាយ។ សំ្សណួរសចទសៅរតង់ថាសតើរកបែ័ណឍ សគ្មលនសយរយនិងការសរៀបចំថវកិាមួយណាខដល
អនុញ្ញដ តឲ្យមានកំសណើ នននការដកោច់ររក់យ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សខបបសនេះ? សៅសលើរកោស្សមូលនិធិសរបង
ោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់មានសគ្មលសៅាសំ្សខាន់សផ្ទថ តសលើការស្សនសំ។ ឧក់ហរណ៍បរមិាណោច់ររក់
ខដលអាចដករនមិនរតូវសលើស្សពីោច់ររក់ខដលហូរចូលកបុងឆ្ប ំនីមួយៗសទ។ ប៉ោុខនថាកខស្សថងមូលនិធិរបស់្ស
មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវរនខបងខចកសៅឲ្យថវកិារដឌស្សរមាប់ហិរញ្ដបផក់នវនិិសយរ   
ោធារណៈកបុងសនាេះរមួកំ់ងរសរមាងខដលពំុរនសរគ្មងទុកសៅកបុងថវកិា។ 
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  បទពិសោធន៍ពីរបសទស្សអាខស្ស៊ែនបហសង់រនផថល់សមសរៀនសំ្សខាន់ពីរក់ក់ទងនឹងការររប់ររងចំណូល
ធនធានធមមាតិនិងររមូសស្សដឌកិចចននការចំណាយ។ ទី១ មូលនិធិធនធានធមមាតិមានតួនាទីសំ្សខាន់កបុង      
ការររប់ររងធនធានសរបងាពិសស្សស្សកបុងរយៈសពលវស័ិ្សយសនេះមានការលូតលាស់្សខាល ំង។ ប៉ោុខនថវក់មក់រឲ្យ
មានសគ្មលការណ៍ររប់ររងធនធានចាស់្សលាស់្សសដើមផីធានាថាមូលនិធិកំ់ងសនេះរតូវរនររប់ររងស្សមស្រស្សប
សដើមផីរនារបសយជន៍អតិបរមាដល់សស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ ទី២ បទពិសោធន៍សៅអាខស្ស៊ែនបហសង់ប ិញថា          
ការររប់ររងថវកិាលអនិងោទ ប័នរងឹមំាស្សរមាប់អនុវតថន៍ចំណាយោធារណៈឲ្យមានរបសិ្សទនភាពរឺាកតាថ        
ចំរច់សដើមផីសចៀស្សវងនូវបទពិសោធន៍មិនលអខដលបណាថ របសទស្សស្សមផូរធនធានាសរចើនរនជួបរបទេះ។    
សបើពំុសនាេះសទហ្គនិភ័យននការចំណាយែពស់្សអាចសកើតមានកាន់ខតធៃន់ធៃរ។ 

  ោធារណរដឌហ្គគណា 

  ហ្គគណាកំពុងអនុវតថររមូកំណត់ចំណូលសគ្មល។ ាយនថការស្សរមាប់ការររប់ររងចំណូលសរបង    
មូលនិធិសរបងចនថរនិងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណារតូវរនបសងើើតសឡើងសៅធនាគ្មរកណាថ ល។  មូលនិធិសរបងចរនថរឺ
ាមូលនិធិោធារណៈរកាសៅធនាគ្មរហ្គគ ណាស្សរមាប់ទទួលចំណូលសរបងខដលរបមូលសោយអាាញ ធរ  
ចំណូលហ្គគ ណា និងស្សរមាប់ខបងខចកមូលនិធិសៅឲ្យថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំនិងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា ។  
  

  មូលនិធិសរបងហ្គគ ណាបសងើើតសឡើងស្សរមាប់ទទួលនិងរកាទុកចំណូលសលើស្សពីមូលនិធិសរបងចរនថ។
មូលនិធិសរបងហ្គគ ណាមានមូលនិធិពីរោច់សោយខឡកពីគ្មប រឺ មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណា និងមូលនិធិ
សករ ថិ៍ដំខណលហ្គគណា។ មូលនិធិកំ់ងពីរសនេះនឹងោក់បញ្ចូ លគ្មប ឲ្យសៅាមូលនិធិខតមួយសៅថាមូលនិធិសរបង
ហ្គគ ណាោធារណៈសៅសពលអស់្សធនធានសរបង។ មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណាបសងើើតសឡើងសដើមផីរកា
លំនឹងចំណាយោធារណៈសៅសពលចំណូលសរបងធាល ក់ចុេះ រឯីមូលនិធិសករ ថិ៍ដំខណលហ្គគ ណារឺបសងើើតសឡើង
ស្សរមាប់គំ្មរទការអភិវឌណតាមរយៈការវនិិសយរស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយសៅសពលអស់្សធនធានសរបង។ 

  បទពិសោធន៍ពីរបសទស្សហ្គគ ណារឺថាលំហូរចំណូលមានភាពស្សមុរោម ញ ខដលមានោទ ប័ន ក់ព័នន
សរចើននិងមានឋានានុរកមសរចើនលំោប់មុននឹងដល់រណសនយយរបស់្សរដឌ។ ភាពស្សមុរោម ញខបបសនេះផថល់ឱកាស្ស
អាចឲ្យមានការរត់បង់ចំណូល។ សលើស្សពីសនេះ របបោរសពើពននមានចំណាយចរនថសរចើនាពិសស្សស្សររក់ខែ
និងសំ្សណងការររក់។ មោ៉ោងវញិសទៀត បរបិទនសយរយសៅរបសទស្សហ្គគណាផថល់ហ្គនិភ័យសរចើនស្សរមាប់
សកងចំសណញពីធនធានខរ ៉ោពីសំ្សណាក់អបកនសយរយ។ តួរសលែាក់ខស្សថងក៏រនប ិញថារោឌ ភិរលរន
បសងើើនចំណាយចរនថយ៉ោងរំហុកកបុងកំឡុងឆ្ប ំមុនសពលសរេះសឆ្ប តសដើមផីយកចិតថមាច ស់្សសឆ្ប ត។ 

 ាបចច័យលអ របសទស្សហ្គគ ណាមានស្សងគមសីុ្សវលិនិងរបព័ននយុតថិធម៌រងឹមំារួរស្សមខដលាទូសៅមាន   
ឯករាជយភាពនិងសស្សរភីាពពីឥទនិពលនសយរយប៉ោុខនថរដឌស្សភាពំុមានរបព័ននរណៈកមាម ធិការរងឹមំានិងពំុអាច
រតួតពិនិតយសលើោទ ប័នកិចចស្សនោរបតិបតថិរនសទ។ កសមាយរបស់្សស្សមាជិកស្សភារឺសោយោរខតស្សមាជិក
ស្សភាារឺាអបកទទួលផលរបសយជន៍ពីរបព័ននអភិរលកិចចរបស់្សរបធានាធិបតី។ ដូចសនេះពួកសរពំុមានសិ្សទនិ
សស្សរភីាពសពញសលញកបុងការពិនិតយនិងក់មក់រការទទួលែុស្សរតូវសៅសលើកិចចស្សនោរបតិបតថិសទ។ 
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  ោធារណរដឌឥណឍូ សណសីុ្ស 

  សក់េះបីាទទួលរនចំណូលសរចើនពីធនធានធមមាតិ ឥណឍូ សណសីុ្សពំុខដលបសងើើតមូលនិធិធនធាន  
ធមមាតិសទ។ ឥណឍូ សណសីុ្សអនុវតថររមូចំណាយជរមុញខាល ំងសោយចត់ទុកចំណូលធនធានារបភពចំណូល
មួយរបស់្សរបបោរសពើពននខដលចំណូលកំ់ងអស់្សសនាេះរតូវរនយកសៅសរបើររស់្សស្សរមាប់សធវើហិរញ្ដបផក់ន
ចំណាយោធារណៈតាមរយៈដំសណើ រការថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំ។ សក់េះបីាយ៉ោងសនេះកថី ឥណឍូ សណសីុ្សរនអនុវតថ
ការខបងខចកចំណូលសោយសធវើការសផធរចំណូលធនធានែលេះសៅឲ្យរោឌ ភិរលថាប ក់សរកាមាតិ។ 

  លទនភាពោរសពើពននរបស់្សឥណឍូ សណសីុ្សមានបញិ្ញរបឈមសោយោរចំណូលពននក់ប។ សស្សដឌកិចច
ឥណឍូ សណសីុ្សសៅខតមានចំណាយឧបតទមភធនែពស់្សាពិសស្សស្សរឺការឧបតទមភធនថាមពល។ សៅឆ្ប ំ២០១១
ចំណាយឧបតទមភធនស្សរបុសស្សមើនឹង៣៤ ន់លានដុលាល រ ឬ ៤%នន ផស្សស្ស។ ភារសរចើនននចំណាយឧបតទមភធនរឺ
ាឧបតទមភធនថាមពល។ សោយោរនថលសរបងែពស់្សចំណាយឧបតទមភធនថាមពលស្សរបុសៅឆ្ប ំ២០១១សស្សមើនឹង
៣,៤%ននផស្សស្ស (ឬ ២៩ ន់លានដុលាល រខដលសស្សមើនឹង២០%ននចំណាយស្សរបុ) ខដលសកើនពី២,២%សៅឆ្ប ំ
២០១០។ ពំុមានស្សញ្ញដ ណាមួយខដលប ិញថាចំណាយឧបតទមភធនថាមពលមានការធាល ក់ចុេះសទពីសរ េះ     
ការចំណាយសនេះមានករមិតាមធយមរបខហល៣%នន ផស្សស្ស កបុងមួយឆ្ប ំចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០៤មក។ ាងសនេះ
សៅសទៀត ភាពមិនចាស់្សរបស់្សទំហំផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នរមួផសំាមួយការថយចុេះធនធានបរមុងអាច       
ររមាមកំខហងដល់សស្សទរភាពោរសពើពននកបុងរយៈសពលមធយមនិងរយៈសពលខវង។ 

  បទពិសោធន៍សំ្សខាន់មួយពីរបសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរឺថា របសទស្សសនេះអាចកាត់បនទយហ្គនិភ័យននជមៃឺ
ហូឡង់សោយសធវើឲ្យវស័ិ្សយកសិ្សកមមនិងឧស្សាហកមមផលិតមានភាពរបកួតរបខជងសៅកបុងទីផារពិភពសលាក។
ឥណឍូ សណសីុ្សអាចរការននូវស្សមតទភាពរបកួតរបខជងកបុងវស័ិ្សយកសិ្សកមមតាមរយៈការវនិិសយរសលើខផបកបសចចក
វទិោកសិ្សកមម កតាថ ផលិតកមមកសិ្សកមម និងសស្សវផសពវផាយបសចចកសទស្សកសិ្សកមម។ ាមួយគ្មប សនេះផងខដរ    
ឥណឍូ សណសីុ្សទទួលរនសារជ័យកបុងការសធវើពិពិធកមមវស័ិ្សយឧស្សាហកមមសោយសធវើឲ្យឧស្សាហកមមផលិតមាន
ដំសណើ រការលអរបសស្សើរសឡើង កបុងសនាេះភាររយននការនំាសចញផលិតផលឧស្សាហកមមសធៀបសៅនឹងការនំាសចញ
ស្សរបុមានការសកើនសឡើង សហើយឥណឍូ សណសីុ្សក៏រនជរមុញឲ្យតរមូវការកបុងស្រសុ្សកមានការសកើនសឡើងផងខដរ។ 

  របសទស្សនីសហសរយី៉ោ  

  នីសហសរយី៉ោមានស ម្ េះលផីសោយោរការររប់ររងចំណូលសរបងមិនរនលអសហើយទទួលរង              
បណាថ ោរធនធានធមមាតិ។ របសទស្សសនេះរនឆលងកាត់អសស្សទរភាពនសយរយាសរចើនសលើកនិងរងសរគ្មេះ
សោយអភិរលកិចចមិនលអ។       នីសហសរយី៉ោ សទើបខតមានសស្សទរភាពនសយរយវញិចប់តំាងពីឆ្ប ំ១៩៩៩។ 

  ធនធានសរបងកំ់ងអស់្សស្សទិតសៅសរកាមការកាន់កាប់និងការររប់ររងសោយរោឌ ភិរលកណាថ លរបស់្ស
ស្សហព័នន (មិនខមនរដឌស្សមាជិកនីមួយៗសទ)។ ដូចសនេះអំណាចកបុងការររប់ររងក៏ដូចាការរបមូលចំណូលពី
ឧស្សាហកមមសរបងរឺស្សទិតសៅសរកាមយុតាថ ធិការរបស់្សរោឌ ភិរលស្សហព័នន។ ាទូសៅនីសហសរយី៉ោ មិនរនស្សនសំ
ទុកររក់ចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នសទរហូតដល់ឆ្ប ំ២០០៤សៅសពលបសងើើតរណនីសរបងសលើស្ស។ សនេះមានន័យ
ថា នីសហសរយី៉ោរនអនុវតថកំ់ងស្រសុ្សងតាមររមូចំណាយជរមុញខាល ំង (ឬ សគ្មលការណ៍លំនឹងថវកិា) ខដលកបុង
សនាេះចំណូលសរបងរតូវរនចត់ទុកាចំខណកមួយននចំណូលោរសពើពនន។ ចំណូលកំ់ងសនេះរតូវរន          



xix 
 

សរបើររស់្សស្សរមាប់សធវើហិរញ្ដបផក់នចំណាយោធារណៈរបចំឆ្ប ំ។ ាលទនផល ចំណូលរាប់រយ ន់លាន
ដុលាល ររនមកពីសរបងនិងឧស្សម័នាង ក់កណាថ លស្សតវតសរក៍នលងមករតូវរនសរបើររស់្សអស់្សសៅវញិ។ សលើស្ស
ពីសនេះរាល់ការចំណាយររក់ចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នាចំណាយអាស្រស័្សយសលើការស្សសរមចចិតថ ឬ មិនមាន
កំណត់សោយសគ្មលការណ៍ពិសស្សស្សាក់លាក់ណាមួយសទ។ រាល់ដំសណើ រការចំណាយរឺអនុវតថតាមដំសណើ រការ
ធមមតារបស់្សថវកិាាតិ។ 

  របបោរសពើពននខបបសនេះរនសធវើឲ្យនីសហសរយី៉ោ យទទួលរងសរគ្មេះពីវបិតថិខដលក់ក់ទងនឹងការពឹង 

ខផអកខាល ំងសលើចំណូលសរបងនិងការសឡើងចុេះនថលសរបងសៅសលើទីផារអនថរាតិតាមរយៈការនំាសចញសរបងរបស់្ស
ែលួន សហើយាក់ខស្សថងនីសហសរយី៉ោ ពិតារនឆលងកាត់នូវការសឡើងចុេះចំណូលសៅកបុងរបវតថិោស្រស្សថរបស់្សែលួន។ 

  សក់េះបីាការររប់ររងនិងសរបើររស់្សចំណូលសរបងមានភាពរបសស្សើរសឡើងនាសពលថមីៗសនេះ នីសហសរយី៉ោ
សៅកំពុងរបឈមាមួយបញិ្ញលំរកមួយចំនួនសៅសឡើយ។ ទី១រឺ លំហូរចំណូលសរបងរតូវឆលងកាត់សរចើន
ដំណាក់មុននឹងដល់រណសនយយរបស់្សរដឌ។ ភាពស្សមុរោម ញខបបសនេះបសងើើតឲ្យមានឱកាស្សស្សរមាប់ការរត់បង់
ចំណូល។ ទីពី រណនីសរបងសលើស្សពំុមានការការ រលអសហើយ យនឹងរងសរគ្មេះពីការបំ ននានា។ ដំបូង
សឡើយោច់ររក់របស់្សរណនីសរបងសលើស្សអាចដករនខតកបុងករណីចំណូលសរបងមានការធាល ក់ចុេះតិចាង
ចំណូលរ៉ោ ន់ោម នខតប៉ោុសណាត េះ។ ប៉ោុខនថសៅសពលរណនីសរបងសលើស្សរនសកើនែពស់្ស សំ្ស ធនសយរយខាល ំង    
សឡើងៗរនក់មក់រឲ្យមានការដកោច់ររក់ពីរណនីសរបងសលើស្សស្សរមាប់ចំណាយ។ ទី៣រឺ សស្សដឌកិចចមាន
ភាពមិនរតឹមរតូវតាមសគ្មលការណ៍ទីផារសស្សរ។ី បចចុបផនបសស្សដឌកិចចដំសណើ រការសោយោរចំណាយែពស់្សសលើ   
ការឧបតទមភធនរបខហល៤%នន ផស្សស្ស សៅឆ្ប ំ២០១១។ ចំណាយែពស់្សសលើការឧបតទមភធនខបបសនេះសធវើឲ្យែូច     
ទីផារនិងសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចកំ់ងមូលគ្មម នការរបកួតរបខជងនិងគ្មម ននិរនថរភាព។ សលើស្សពីសនេះ តួនាទីធំរបស់្សរដឌ
សៅកបុងសស្សដឌកិចចអាចាការរារាងំដល់តួនាទីនិងការចូលរមួរបស់្សវស័ិ្សយឯកជន។ ាងសនេះសៅសទៀត របប
ររប់ររងបចចុបផនបសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចមិនមានភាពរងឹមំាសោយទុកឲ្យរបបោរសពើពននពឹងខផអកខាល ំងសលើវស័ិ្សយ             
អីុរដូកាបួ ែណៈខដលចំណូលមិនខមនសរបង (ពិសស្សស្សរឺពនន) សៅខតមិនមានតួនាទីសំ្សខាន់។ 

  ថមីៗសនេះនីសហសរយី៉ោរនបនថខកលមអសលើការររប់ររងចំណូលសរបងសោយរនបសងើើតឲ្យមានមូលនិធិ       
ោធារណៈសៅថាអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ ជំនួស្សឲ្យរណនីសរបងសលើស្ស។ ការសធវើដូចសនេះរឺ
សដើមផីធានាដល់និរនថភាពននការសរបើររស់្សចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នក៏ដូចាសរតៀមលកខណៈស្សរមាប់សពល
របសទស្សអស់្សកំណប់សរបងនិងឧស្សម័នសៅ។ ទុនចប់សផថើមដំបូងរបស់្សអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ រឺ
ាទឹកររក់១០០០លានដុលាល រពីរណនីសរបងសលើស្ស រឯីមូលនិធិបនថបនាធ ប់នាសពលអនារតរឺាថវកិារបចំខែ
ខដលនឹងសផធរពីមូលនិធិសំ្សណល់។ 

  របសទស្សទីម័រខាងសកើត 

  យនថការខដលរោឌ ភិរលទីម័រខាងសកើតសរបើររស់្សស្សរមាប់ររប់ររងចំណូលសរបងរឺឈរសលើសគ្មល
បំណងពីរ។ ទី១រឺ ធានាថាចំណូលសរបងមិនរតូវរនសរបើររស់្សែុស្សចាប់សទ និងទី២រឺ សលើកកមពស់្សការសរបើ
ររស់្សចំណូលសរបងឲ្យរនលអ។ ការររប់ររងចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នសៅទីម័រខាងសកើតររប់ររងសោយចាប់
មូលនិធិសរបង (២០០៥) រកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ ធនាគ្មរកណាថ ល រដឌស្សភា និងអាាញ ធរមួយចំនួនសទៀត។ 
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  មូលនិធិសរបង (ខដលយកររមូតាមមូលនិធិសរបងរបស់្សរបសទស្សន័រខវស្ស) រឺាមូលោឌ នស្សរមាប់          
ការររប់ររងចំណូលសរបងរបស់្សទីម័រខាងសកើត។ មូលនិធិសនេះអាចសៅថាាមូលនិធិស្សនសំ។ មូលនិធិសរបងរតូវ
រនបសងើើតសឡើងសោយចាប់មូលនិធិសរបងសៅឆ្ប ំ២០០៥និងរនចប់ដំសណើ រការសៅខែកកើោនាឆ្ប ំដខដល។
សយងតាមចាប់មូលនិធិសរបង ចំណូលកំ់ងអស់្សខដលរនមកពីផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នរតូវោក់បញ្ចូ លសៅ
កបុងមូលនិធិសរបង រឯីការដកោច់ររក់អាចសធវើសៅរនខតស្សរមាប់ខតករណីោក់បញ្ចូ លសៅកបុងថវកិារដឌខត
ប៉ោុសណាត េះ។ មោ៉ោងវញិសទៀត រណនីរបស់្សរោឌ ភិរលសៅកបុងធនាគ្មរកណាថ លរឺារណនីខដលចំណូលសរបង
កំ់ងអស់្សរតូវរកាទុកនិងារណនីខដលអាចដកោច់ររក់ស្សរមាប់យកសៅសធវើហិរញ្ដបផក់នថវកិារដឌ។    
មូលនិធិសរបងររប់ររងសោយរកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ ប៉ោុខនថរបតិបតថិសោយធនាគ្មរកណាថ ល ខដលាអាាញ ធរធនាគ្មរ
និងការទូក់ត់ចំណាយ។ ចាប់មូលនិធិសរបងរបស់្សទីម័រខាងសកើតរនកំណត់លមអិតពីនិយមន័យចំណូលសរបង 
របសភទចំណូលសរបងខដលោក់បសញ្ដើសៅកបុងមូលនិធិសរបង នីតិវធីិកបុងការវនិិសយរចំណូលសរបងនិងការសរបើ
ររស់្សចំណូល។ 

  ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នរតូវរនបង់ឲ្យសៅមូលនិធិសរបង រឯីការសផធរោច់ររក់សចញពីរណនី       
មូលនិធិរឺអាស្រស័្សយសលើការកំណត់ចំណាយអតិបរមា។ មូលនិធិសរបងរតូវរនសធវើស្សមាហរណកមមសៅកបុងថវកិា
របស់្សរោឌ ភិរលកណាថ ល សហើយធនធានរបស់្សមូលនិធិអាចចំណាយសៅរនលុេះរតាណាខតមានការអនុម័តពី
រដឌស្សភា។ ករមិតអតិបរមាស្សរមាប់និរនថរភាពចំណាយរតូវរនកំណត់សដើមផីរកាតនមលពិតរបស់្សធនធានសរបង
ស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយនិងសដើមផីការ រឥទនិពលពីការសឡើងចុេះចំណូលសរបង។ ករមិតអតិបរមា         
និរនថរភាពចំណាយរបចំឆ្ប ំសស្សមើនឹងផលបូកននចំណូលកបុងស្រសុ្សកមិនខមនសរបងនិងចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន
ខដលរនមកពីធនធានសរបងរយៈសពលខវង (រមួកំ់ងធនធានបរមុងសៅសរកាមដី)។ ចំណូលនិរនថរភាព         
រ៉ោ ន់ោម ន (ដូចរនកំណត់សៅកបុងចាប់មូលនិធិសរបង) រឺសស្សមើនឹង៣%ននធនធានសរបងស្សរបុ។ ធនធានសរបង
ស្សរបុរឺាផលបូកននស្សមតុលយមូលនិធិសរបងបចចុបផនបនិងតនមលបចចុបផនបរបស់្សចំណូលសរបងនាសពលអនារត2។ 
ចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរតូវរនរណនាសរៀងរាល់ឆ្ប ំសោយឈរសលើការស្សនមត់មួយចំនួនស្សថីពីទិនបផលនិង
តនមល  សរបង។ ការរ៉ោ ន់ោម នសនេះាការតរមូវសោយចាប់មូលនិធិសរបងកបុងការសរបើររស់្សការស្សនមត់របុងរបយ័តប
សដើមផីឆលុេះបញ្ញច ំងពីសគ្មលការណ៍អនុវតថន៍លអនិងស្សថង់ោរអនថរាតិ។ 

  ាក់ខស្សថងចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរឺាររមូស្សរមាប់ខណនំាដល់ការដកោច់ររក់ពីមូលនិធិ
សរបងនិងស្សរមាប់ាមូលោឌ នននការពិភាកាសគ្មលនសយរយ។ ាសគ្មលការណ៍ ការសផធរោច់ររក់ពី       
មូលនិធិសរបងអាចសធវើសៅរនខតកបុងករណីសោេះស្រោយឱនភាពោរសពើពននមិនខមនសរបងខតប៉ោុសណាត េះ។ សលើស្ស
ពីសនេះការដកោច់ររក់ស្សរបុកំ់ងអស់្សសៅកបុងឆ្ប ំោរសពើរពននមួយមិនរតូវសលើស្សករមិតអតិបរមាខដលរន
កំណត់សោយរដឌស្សភាសយងតាមសគ្មលនសយរយនិរនថរភាពោរសពើពនន។ ប៉ោុខនថាក់ខស្សថងការដកោច់ររក់
អាចសលើស្សចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរបសិ្សនសបើមានការអនុម័តពីរដឌស្សភាសោយមានសហតុបញ្ញជ ក់ថា         
ការដកោច់ររក់សនាេះរឺសដើមផីបំសរ ើផលរបសយជន៍យូរអខងវងរបស់្សរបសទស្ស។ 

  ចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០៦ រោឌ ភិរលរនបសងើើនការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័ននសោយសរបើមូលនិធិសរបង។ 
សដើមផីសចៀស្សវងហ្គនិភ័យពីការពរងីករបបោរសពើពននឆ្ប់រហ័ស្ស រោឌ ភិរលរនចប់អនុវតថកមមវធីិវនិិសយរ
                                                           
2សមើលរបូមនថនិងការរណនាចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរបស់្សទីម័រខាងសកើតសៅកបុងឧបស្សមព័នន។ 



xxi 
 

តាមវស័ិ្សយស្សរមាប់ការវនិិសយរសលើសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងធនធានមនុស្សសខដលរនជួយគំ្មរទកំសណើ ន ស្រស្សូប
យកកំលំាងពលកមម និងបសងើើនផលិតភាពសៅកបុងសស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ 

 សក់េះបីាទីម័រខាងសកើតមានយនថការដ៏លអមួយស្សរមាប់ររប់ររងចំណូលសរបង ក៏របសទស្សសនេះសៅខត
របឈមនឹងបញិ្ញាសរចើន។ ទី១រឺ ការកោងោទ ប័នសៅខតាឧបស្សរគដ៏ធំមួយស្សរមាប់ការ រអភិរលកិចច
របស់្សទីម័រខាងសកើតសៅសឡើយ។ ឧក់ហរណ៍ កងវេះម្នថីជំនាញរឺាឧបស្សរគរនលឹេះស្សរមាប់កមមវធីិកំខណទរមង់ 
ការររប់ររងហិរញ្ដវតទុោធារណៈខដលចំរច់ស្សរមាប់ការររប់ររងចំណូលសរបង។ 

  ទី២រឺ ការសផធរោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបងសៅកបុងថវកិារដឌរឺខផអកតាមចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន
ខដលមានភាពមិនរបកដរបាខាល ំងសោយោរការសឡើងចុេះតនមលសរបងនិងបរមិាណសរបងបរមុងមិនាក់លាក់។ 
ទីបីរឺ មូលនិធិសរបងយកតាមររមូមូលនិធិសរបងន័រខវស្សារបសទស្សមួយខដលមានចំណូលែពស់្សនិងមានភាព
សោម េះរតង់នឹងវាិជ ជីវៈសៅកបុងរបព័ននរោឌ ភិរលតំាងពីមុនសពលទទួលរនចំណូលសរបងឯសណាេះ។ សក់េះា
យ៉ោងដូចសនេះកថី ក៏សៅខតមានការរេិះរន់ថារបសទស្សទីម័រខាងសកើតរនស្សនសំចំណូលសរបងទុកសរចើនសពកាាង
ចំណាយសលើរសរមាងអភិវឌណន៍ស្សងគម។  

  ការររប់ររងចំណូលសរបងសៅរបសទស្សទីម័រខាងសកើតរនផថល់នូវសមសរៀនយ៉ោងសហ្គចណាស់្សចំនួនបី
ស្សរមាប់បណាថ របសទស្សខដលសទើបទទួលរនចំណូលធនធានសរចើន។ ទី១រឺ យនថការស្សមាហរណកមមមូលនិធិ
សរបងាមួយថវកិារដឌមានភាពចាស់្សលាស់្សនិងមានលកខណៈ យស្រស្សួលស្សរមាប់ឲ្យោធារណៈជននិងស្សងគម
សីុ្សវលិ យយល់និង យស្រសួ្សលកបុងការរតួតពិនិតយតាមោន។ របសទស្សស្សមផូរធនធានដនទសទៀតរនអនុវតថ  
ររមមូានលកខណៈស្សមុរោម ញាងសនេះខាល ំងណាស់្សខដលាកតាថ រារាងំដល់ការររប់ររងចំណូលសរបងឲ្យមាន
របសិ្សទនភាព។ ទី២រឺ ការចំណាយថវកិាចំណូលសរបងសៅទីម័រខាងសកើតរនប ិញថារុណភាពោទ ប័នរឺា
កតាថ ចំរច់សដើមផីធានាឲ្យមានការសរបើររស់្សធនធានហិរញ្ដវតទុរនរតឹមរតូវ។ សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី សៅសពល
ខដលផលចំសណញពីការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងការអប់រមំានករមិតែពស់្ស សនាេះរបសទស្សមួយមិនរួរស្សនសំ
លុយទុកសរចើនសពកស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយសទ។ ទី៣រឺ សររតូវកំណត់និយមន័យពីរបភពចំណូលសរបង
នីមួយៗឲ្យរនចាស់្សលាស់្សនិងទូលំទូលាយសដើមផីសចៀស្សផុតពីការសឆលៀតឱកាស្សសកងផលចំសណញនានា។ 

  របសទស្សសវៀតណាម 

  វស័ិ្សយសរបងសៅសវៀតណាមររបដណថ ប់ខាល ំងសោយរកុមហ៊ែុនសរបងនិងឧស្សម័នរបស់្សរដឌ (PetroVietnam)។ 
PetroVietnam ស្សទិតសៅសរកាមស្សមតទកិចចរបស់្សរកសួ្សងឧស្សាហកមមនិង ណិជជកមម។ សោយោរសរបងរតូវរន
ចត់ទុកាឧស្សាហកមមធមមតាមួយដូចឧស្សាហកមមដនទសទៀតសៅរបសទស្សសវៀតណាមដូចសនេះរាល់ការបង់ពនន
និងកនរមសផសងៗរតូវបង់ចូលសៅកបុងថវកិារដឌនិងរកុមហ៊ែុនសរបងសវៀតណាមកបុងសនាេះរមួកំ់ងនថលការ របរោិទ ន
និងពននធនធានធមមាតិផងខដរ។ រកុមហ៊ែុនសរបងរតូវបង់ពននមួយចំនួនសោយផ្ទធ ល់ដូចា ពននសលើតនមលបខនទម
ពននចំណូលបុរគល ពនននំាសចញនំាចូល ពននផលចំសណញោជីវកមម និងពននធនធានធមមាតិសៅឲ្យថវកិា       
ាតិ។ ដូចសនេះស្សរមាប់ករណីរបសទស្សសវៀតណាម ការពិនិតយសមើលការររប់ររងននលំហូរចំណូលកំ់ងសនេះមាន
ភាពចំរច់ាងការពិនិតយសមើលការចំណាយ។  
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  រាល់កនរមសផសងៗនិងពននមួយចំនួនដូចា ពននសលើការជួលដីកសិ្សកមម ឬ ដីមិនខមនកសិ្សកមមស្សរមាប់
ការរកុរកខរ ៉ោរតូវបង់ចូលសៅកបុងថវកិាមូលោឌ នស្សរមាប់ការ រអភិវឌណន៍មូលោឌ ន។ ពននដនទសទៀតដូចា ពនន
សលើតនមលបខនទម ពននររក់ចំសណញោជីវកមម ពននចំណូលបុរគល និងពនននំាចូលនំាសចញរតូវបង់ចូលសៅកបុង
ថវកិាថាប ក់ាតិខដលបនាធ ប់មករតូវវភិាជន៍សៅទូកំ់ងរបសទស្សសោយមានការអនុម័តពីរដឌស្សភា។ 

វាការលំរកកបុងការសផធៀងផ្ទធ ត់ចំណាយរបស់្សរដឌសៅនឹងចំណូលសរបងសោយោរឧស្សាហកមម
សរបងរតូវរនចត់ទុកាឧស្សាហកមមមួយដូចឧស្សាហកមមដនទសទៀតនិងសោយោរលំហូរចំណូលរបស់្ស        
វស័ិ្សយសនេះហូរចូលសៅកបុងថវកិាថាប ក់ាតិដូចឧស្សាហកមមសផសងៗសទៀតខដរ។ សក់េះាយ៉ោងដូចសនេះក៏សោយ 
ការពិនិតយសឡើងវញិស្សថីពីររមូវនិិសយរោធារណៈនិងដំសណើ រការសស្សដឌកិចចារមួសៅខតាការ រមួយសំ្សខាន់។ 
សបើសធៀបសៅនឹងបណាថ របសទស្សសៅអាសីុ្ស សូ្សចនាករមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចសំ្សខាន់ៗសៅសវៀតណាមពំុទទួលរន       
លទនផលលអសទសៅប៉ោុនាម នឆ្ប ំចុងសរកាយសនេះ ាពិសស្សស្សកបុងកំឡុងសពលវបិតថិហិរញ្ដវតទុពិភពសលាកសៅឆ្ប ំ
២០០៨។  អរតាអតិផរណារបស់្សសវៀតណាមសកើនដល់២៣%សៅឆ្ប ំ២០០៨ មុនសពលថយចុេះមក៧,៥%សៅឆ្ប ំ
២០០៩-១០។ ប៉ោុខនថអតិផរណារនសកើនសឡើងាថមីមថងសទៀតសៅឆ្ប ំ២០១១។ ទនធឹមគ្មប សនេះ តនមលលុយដុងសវៀត
ណាមរនថយចុេះាបនថបនាធ ប់ កបុងសនាេះអរតាបថូរររក់សលើទីផាររនសកើនពី១៤១០០ដុង/ដុលាល រសៅឆ្ប ំ
២០០០ សៅ១៦៣០០ដុង/ដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨ និង២០៥០៩ដុង/ដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០១១។ ការធាល ក់ចុេះតនមលលុយ
កបុងស្រសុ្សកសនេះរនសធវើឲ្យប៉ោេះ ល់ដល់ទំនុកចិតថោធារណៈសលើលុយដុងនិងជរមុញឲ្យមានដុលាល ររបូនីយកមម
សៅរបសទស្សសវៀតណាម។ ារួមអសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចសៅសវៀតណាមកាលពី១៤ឆ្ប ំកនលងសៅរឺសោយោរ
អតិផរណាែពស់្ស ឱនភាពថរកិានិង ណិជជកមមខាល ំង រពមកំ់ងការរត់ទំនុកចិតថសលើរបិូយប័ណតកបុងស្រសុ្សក។ 

  របសទស្សសវៀតណាមរនផថល់បទពិសោធន៍យ៉ោងសហ្គចពីរ។ ទី១រឺ សោយោរចំណូលសរបងមិនខមន
ារបភពចំណូលធំស្សរមាប់ចំណូលថវកិារដឌសៅរបសទស្សសវៀតណាមសទ។ ចំណូលសនេះរតូវរនចត់ទុកា
របភពចំណូលធមមតាមួយខដលរតូវហូរចូលសៅកបុងថវកិារដឌ។ សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី ក៏សៅខតមានភាពមិន
ចាស់្សលាស់្សមួយចំនួនស្សថីពីរបសភទនិងការររប់ររងចំណូលមួយចំនួនក៏ដូចាមូលនិធិទូក់ត់សរបង។ ទី២រឺ     
វស័ិ្សយសរបងសៅសវៀតណាមររបដណថ ប់សោយស្សហរគ្មស្សរដឌ។ ប៉ោុខនថការឧបតទមភធនយ៉ោងសរចើននិងពំុ             
ស្សមសហតុផលរបស់្សរដឌសៅឲ្យស្សហរគ្មស្សរដឌសដើមផីកោងវស័ិ្សយសរបងឲ្យកាល យសៅាមូលោឌ ននិងកមាល ំង          
ជរមុញសស្សដឌកិចចមិនរតឹមខតបងើឲ្យមានការខបងខចកធនធានមិនស្សមស្រស្សបប៉ោុសណាត េះសទ ប៉ោុខនថខថមកំ់ងបងើ        
ការែូចខាតដល់ការចូលរមួនិងរុណស្សមផតថិរបកួតរបខជងរបស់្សវស័ិ្សយឯកជន។ ទនធឹមគ្មប សនេះ អសស្សទរភាពមា៉ោ រកូ
សស្សដឌកិចច (សោយោរអតិផរណាែពស់្ស ឱនភាពថវកិានិង ណិជជកមមធំ និងការរត់ទំនុកចិតថសលើរបិូយប័ណតកបុង
ស្រស្សុក) រឺាលទនផលសចៀស្សមិនរចួខដលបណាថ លមកពីបញិ្ញក់ក់ទងនឹងការខបងខចកធនធានមិនស្សមស្រស្សប           
រុណស្សមផតថិរបកួតរបខជងសែាយ ការពឹងខផអកសលើកតាថ ខាងសរៅនិងធនធានធមមាតិ អំសពើពុករលួយ និងកងវេះ
របសិ្សទនភាពរបស់្សរោឌ ភិរល។  
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សំ្សសយរ 

  ការពិនិតយកំ់ងសនេះរនប ិញថាចំណូលធនធានធមមាតិអាចររប់ររងរនសហើយអាចសរបើររស់្សឲ្យ 
មានរបសយជន៍ស្សរមាប់ការអភិវឌណសស្សដឌកិចច។ សក់េះាយ៉ោងណាក៏សោយ សររតូវការអនុវតថសគ្មលនសយរយ
ចរមុេះរមួកំ់ងសគ្មលនសយរយមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច ោរសពើរពនន និងអរតាបថូរររក់ សដើមផីកាត់បនទយឥទនិពលជមៃឺ  
ហូឡង់និងធានាឲ្យមានសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។ បទពិសោធន៍ពីរបសទស្សកំ់ងររំមួយរនប ិញភាពែុស្ស
គ្មប រវងសគ្មលបំណងសផសងៗននចំណាយនិងការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ ឧបស្សរគសផសងៗ ការសរៀបចំ
ោទ ប័ន និងនិរនថភាពោរសពើពននសៅកបុងរបសទស្សនីមួយ។ 

  ារមួ រុណភាពោទ ប័នមានោរៈសំ្សខាន់ស្សរមាប់ការសរបើររស់្សចំណូលឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម
ឲ្យមានរបសយជន៍។ ការររប់ររងលអអាស្រស័្សយសលើរុណភាពននការចំណាយោរសពើពនននិងនិរនថរភាពនន   
សគ្មលនសយរយោរសពើពននររប់របបនសយរយ។ សនេះមានន័យថា របសទស្សមួយរតូវមានខផនការរយៈសពល
ខវង ខដលគំ្មរទសោយខផនការរយៈសពលមធយមាសស្ស៊ែរមីានកំណត់ពីអទិភាពការអភិវឌណនិងតរមូវការហិរញ្ដវតទុ 
ចាស់្សលាស់្ស។ យុទនោស្រស្សថអភិវឌណន៍ខដលសារជ័យានិចចាកាល រតូវមានស្សមាស្សធាតុ ៣ សំ្សខាន់៖  

  ទី(១) ខផនការវនិិសយរោធារណៈយូរអខងវងខដលស្សមស្រស្សបនឹងលកខែណឍ កបុងស្រសុ្សក  

  ទី(២) រកបែ័ណឍ សគ្មលនសយរយសស្សដឌកិចចសដើមផីសលើកដំសកើងវស័ិ្សយឯកជន និង 

  ទី(៣) រកបែ័ណឍ នសយរយសដើមផីធានាឲ្យមាននីតិរដឌនិងសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។ ររមូស្សនសំ
ចំណាយរួររតូវអនុវតថសោយខផអកសលើករមិតននការអភិវឌណសស្សដឌកិចច រុណភាពោទ ប័ន និងទំហំនិងលកខណៈ 
លំហូរននចំណូលធនធានធមមាតិ។  

  សររតូវសធវើការវភិារសីុ្សជសរៅមួយអំពីកមពុាសដើមផីផថល់អនុោស្សន៍ថាសតើកមពុារួរចយសលើអវីនិងចំនួន
ប៉ោុនាម ន។ សោយខផអកសលើការសិ្សកាអំពីរទឹស្សថីនិងការអនុវតថសៅកបុងរបសទស្សមួយចំនួន កមពុារួររិតរូសៅសលើ 
ជសរមើស្សមួយចំនួនដូចខាងសរកាម៖ 

 ថលឹងខថលងតុលយភាពរវងការស្សនសំនិងចំណាយឲ្យរនស្សមរមយតាមរយៈការបសងើើតមូលនិធិសរបង។ 
ាក់ខស្សថងកមពុាមានសហតុផលខដលរតូវចំណាយ រឺកមពុាមានតរមូវការខាល ំងសលើការអភិវឌណ        
សស្សដឌកិចចនិងស្សងគមាការពិត។ ប៉ោុខនថ កមពុាក៏មានសហតុផលស្សរមាប់ស្សនសំទុកចំណូលមួយខផបកខដរ 
យ៉ោងសហ្គចណាស់្សរឺសដើមផីការ រសស្សទរភាពោរសពើពនននិងសស្សដឌកិចច សោយោរស្សមតទភាពោទ ប័ន
និងការរបមូលពននរបស់្សរបសទស្សសនេះសៅមានករមិតសៅសឡើយ។ សយើងយល់សឃើញថា កមពុារួរ
ពិចរណាអនុវតថររមូកំណត់ចំណូលសគ្មល។ សហើយតាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលអាចកំណត់ចំណូល
មួយភារននចំណូលមធយមកបុងរយៈសពលបី ឬ ររំឆ្ប ំចុងសរកាយ សដើមផីស្សនសំចំណូលខដលសលើស្សសៅ
កបុងមូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមម។   

 សធវើឲ្យកិចចស្សនោសរបងកំ់ងអស់្សមានស្សថង់ោរខតមួយសដើមផីកាត់បនទយភាពស្សមុរោម ញននលំហូរ            
ចំណូល។ កមពុារួរមានស្សថង់ោរខតមួយស្សរមាប់ររប់កិចចស្សនោសរបងកំ់ងអស់្សសដើមផីសធវើឲ្យមាន       
ភាព យស្រស្សួលកបុងការតាមោនកិចចស្សនោនីមួយៗ។ ដូចាករណីសៅរបសទស្សនីសហសរយី៉ោ  លំហូរ
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ចំណូលសរបងមានភាពកាន់ខតស្សមុរោម ញ សនាេះឱកាស្សរត់បង់និងសលចធាល យចំណូលមានកាន់ខត
សរចើន។ 

 បសងើើនស្សមតទភាពតាមោនការផលិត។ អាាញ ធរខដល ក់ព័ននរតូវទទួលរនការហវឹកហវឹនលអសដើមផី
តាមោនការផលិតនិងការនំាសចញវស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម សបើពំុដូសចប េះសទរោឌ ភិរលនឹង
រតូវពឹងខផអកខតសលើតួសលែខដលរកុមហ៊ែុនរាយការណ៍ឲ្យ។  

 ខចកតួនាទីរវងភាប ក់ ររដឌខដល ក់ព័ននឲ្យរនចាស់្សលាស់្ស។ ភាប ក់ ររដឌខដល ក់ព័ននកំ់ងអស់្ស       
(មិនរតឹមខតអាាញ ធរសរបងកាតប៉ោុសណាត េះសទ) រតូវកោងស្សមតទភាពនិងមានតួនាទីចាស់្សលាស់្សសៅកបុង
លំហូរចំណូលនិងការចំណាយ។ ទនធឹមនឹងសនេះ ោទ ប័នោរសពើពននននរបសទស្សកមពុាកំ់ងអស់្សរតូវ      
ពរងឹងស្សមតទភាពសដើមផីររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិឲ្យមានរបសិ្សទនភាព។  

 កមពុារួរពរងឹងតមាល ភាពនិងរណសនយយភាពថវកិាបខនទមសទៀត។ ដូចរនសឃើញកបុងរបសទស្សកំ់ង៦ 
តមាល ភាពនិងរណសនយយភាពថវកិាមានោរៈសំ្សខាន់កបុងការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ។ 
សហតុដូចសនេះ រកុមរបឹការតួតពិនិតយមួយខដលមានតំណាងពីរោឌ ភិរល នដរូអភិវឌណន៍ និងស្សងគម   
សីុ្សវលិ អាចជួយបសងើើនតមាល ភាពនិងរណសនយយភាពសៅកបុងការររប់ររងចំណូលធនធានសៅ
របសទស្សកមពុា។  
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ជំពូក ១ 
ទស្សសនៈននការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ 

 
១.១ សស្សចកថីសផថើម 

ស្សរមាប់បណាថ របសទស្សាសរចើន វតថមានននធនធានធមមាតិដ៏ស្សមផូរណ៍អាចាពរជ័យ ឬ                     
បណាថ ោរ។  ដំសណើ រការសស្សដឌកិចចននរបសទស្សស្សមផូរណ៍ធនធានាសរឿយៗមានភាពយឺតយ៉ោ វរបសិ្សនសបើ   
សរបៀបសធៀបាមួយរបសទស្សគ្មម នធនធាន (ាឧក់ហរណ៍ សូ្សមសមើលការសិ្សការរបស់្សសលាក Sachs and 
Warner 1995, Sala-i-Martin and Subramanian 2003)។ សក់េះបីាមានស្សកាថ នុពលននធនធានស្សរមាប់      
ការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងស្សងគមក៏សោយ កំសណើ នសស្សដឌកិចចអាចមានភាពយឺតយ៉ោ វ ពីសរ េះការហូរចូល
យ៉ោងរំហុកននចំណូលធនធានធមមាតិអាចសធវើឲ្យរបសទស្សសនាេះរត់បង់ភាពរបកួតរបខជងសោយោរការសកើន
សឡើងននអរតាបថូរររក់ពិត។ រតុភូតសនេះរតូវរនសរោគ ល់ថាា “ជមៃឺហូឡង់”(Dutch Disease) ។  សលើស្សពី
សនេះ សោយោររបាជនភារសរចើនននរបសទស្សកំ់ងសនាេះស្សទិតសៅសរកាមភាពរកីរក សបើសក់េះាមានធនធាន    
ធមមាតិសរចើនក៏សោយ រតុភូតខបបសនេះរតូវរនសរសៅថា “បណាថ ោរធនធានធមមាតិ”។  កបុងបរបិទខបប
សនេះ មានសំ្សនួរមួយចំនួនរនសលើកសឡើងថា សតើរបសទស្សស្សមផូរធនធានធមមាតិអាចររប់ររងចំណូលធនធាន    
ធមមាតិយ៉ោងដូចសមថច? សតើអវីសៅាឧបស្សរគសៅកបុងសស្សដឌកិចចននរបសទស្សស្សមផូរធនធានកំ់ងសនេះ? 

ាទូសៅ ការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិក់ក់ទងនឹងទស្សសនៈសំ្សខាន់ពីររឺ តមាល ភាពនិង
រណសនយយភាពននការររប់ររង និងររមចំូណាយ (ស្សនសំ ឬ សស្សទរភាពកមម)។  បទពិសោធន៍ននបណាថ របសទស្ស
ាសរចើនរនប ិញមថងសហើយមថងសទៀតថា និរនថរភាពននកំសណើ នសស្សដឌកិចចនិងចំណូលធនធាននឹងអាស្រស័្សយ
សលើសលផឿនននកំខណទរមង់រចនាស្សមព័នននិងការកោងស្សមតទភាពោទ ប័នសដើមផីអនុវតថទស្សសនេះកំ់ងពីរសនេះ។     
សបើពំុដូសចបេះសទ ការបសងើើនចំណាយោរសពើរពននយ៉ោងរំហុកអាចនំាឲ្យមានការសកើនសឡើងននអរតាបថូរររក់ពិត 
ការថយចុេះរបសិ្សទនផល ភាពរបកួតរបខជង និងកំសណើ នសស្សដឌកិចច សហើយកសរមាងវនិិសយរោធារណៈពំុអាច 
ថិតសថររនសទ។ ដូចបទពិសោធន៍ននបណាថ របសទស្សាសរចើនរនប ិញ ការខរបកាល យចំណូលធនធាន       
ធមមាតិឲ្យសៅាការអភិវឌណពំុខមនាការ យស្រស្សួលសនាេះសទ ពីសរ េះការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ
មានឧបស្សរគសស្សដឌកិចចនិងោទ ប័នាសរចើន។  

អភិរលកិចចលអននការររប់ររងចំណូលឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមមានោរៈសំ្សខាន់ ចប់តំាងពីការ
រកុរក ការសដញនថលនិងការសធវើកិចចស្សនោររមូននការចំណាយនិងស្សនសំ រហូតដល់តមាល ភាពោរសពើពនន។  សៅ
របសទស្សកមពុា ាមួយនឹងការរពឹំងទុកននចំណូលរនមកពីសរបងនិងឧស្សម័នសៅឆ្ប ំ២០១៦ ការខស្សវងរកររមូនន
ការររប់ររង និងការចយវយចំណូលពិតាមានោរៈសំ្សខាន់និងក់ន់សពលសវលា។ ថាសតើរួរររប់ររងនិង
សរបើររស់្សចំណូលឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមឲ្យមានរបសិ្សទនផលែពស់្សស្សរមាប់មនុស្សសររប់ជំនាន់ ឬ អត់ រឺា
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សំ្សនួរខដលរតូវខតសឆលើយសដើមផីសរតៀមទុកមុនស្សរមាប់ការហូរចូលននចំណូលឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមនាសពល
ខាងមុែ។  

ាការពិត ចំណូលឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមអាចជួយកមពុាកបុងការសោេះស្រោយកងវេះខាតហិរញ្ដវតទុ
និងមូលធនស្សរមាប់ការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នន សុ្សខាភិរល អប់រ ំនិងការកោងស្សមតទភាពោទ ប័ន ខដល
អាចជួយបសងើើនកំសណើ នសស្សដឌកិចចនិងការកាត់បនទយភាពរកីរក។  ប៉ោុខនថកមពុារតូវចងចំថា មានរបសទស្សកំពុង
អភិវឌណខដលស្សមផួរធនធានតិចតួចណាស់្សខដលទទួលរនសារជ័យកបុងការអភិវឌណនិងការកាត់បនទយ       
ភាពរកីរក។ កបុងន័យសនេះ សដើមផីសចៀស្សវងបណាថ ោរធនធានារធមមាតិ កមពុារតូវសឆលើយសំ្សណួរាសរចើន
ក់ក់ទងនឹងការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិឲ្យមានរបសយជន៍និងរបសិ្សទនភាព។ សហតុដូសចបេះ                
ការយល់ដឹងអំពីការអនុវតថននការររប់ររងចំណូលឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមនិងភាពសារជ័យសៅបណាថ
របសទស្សសផសងៗមានោរៈសំ្សខាន់ណាស់្សស្សរមាប់អបកសធវើសគ្មលនសយរយ។  

ររយការណ៍សនេះមានបំណងក់ញយកបទពិសោធន៍ពីបណាថ របសទស្សស្សមផូរធនធានសផសងៗសៅកបុង
ការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ ាពិសស្សស្សអំពីអភិរលកិចចនិងការអភិវឌណសស្សដឌកិចច។ ការសិ្សកាសនេះ
ររបដណថ ប់សលើ៦របសទស្សខដលរនសរជើស្សសរ ើស្សតាមសូ្សចនាករសំ្សខាន់ៗដូចា ផលទុនកបុងស្រសុ្សកស្សរបុកបុង
មនុស្សសមាប ក់ អរតាននភាពរកីរក វសិ្សមភាពចំណូល ការអនុវតថោរសពើពនន និង ករមិតននអភិរលកិចច។ 
របសទស្សកំ់ងសនេះរឺ អាខស្ស៊ែនបហសង់ ឥណឍូ សណសីុ្ស ហ្គគ ណា នីសហសរយី៉ោ  ទីម័រខាងសកើត និងសវៀតណាម។  តារាង
ខាងសរកាមសនេះស្សសងខបអំពីសូ្សចនារកននរបសទស្សកំ់ងសនេះ។ 

តារាង១.១ សូ្សចនាករសំ្សខាន់ននរបសទស្សកំ់ង៦ 

 
កមពុា អាខហស៊ែនបហសង់ ហ្គគណា ឥណឍូ សណសីុ្ស នីសហសរយី៉ោ  ទី  រខាងសកើត សវៀតណាម 

 ២០១១ ១៩៩៥ ២០០៨ ១៩៩៨ ២០០៩ ១៩៩៩ ២០០៩ ១៩៩៦ ២០១០ ២០០២ ២០១១ ១៩៩៨ ២០១០ 
ផស្សស្ស កបុងមាប ក់ (នថលសថរ
រិតាដុលាល រ) ៥៩០ ៤៨៨ ២.១១១ ២៥២ ៣៤១ ៧៤៦ ១០៩០ ៣៦៦ ៥៤០ ៣២៤ ៤៥២ ៣៦៩ ៧២២ 

ចំណូលពីវស័ិ្សយឧស្សា-
ហកមមនិស្សារណកមមកបុង
មនុស្សសមាប ក់ (រិតា
ដុលាល រ) 

… ២៨ ១.៦៦០ … ១៨ ៤៥ ១២៥ ១៨៤ ៣១៣ ១៤៥ ២.៧៧៣ ២១ ៤១ 

អាយុរពឹំងទុក (ឆ្ប ំ)  ៦៣ ៦៤ ៧០ ៥៨ ៦៤ ៦៥ ៦៨ ៤៥ ៥១ ៥៧ ៦២ ៧១ ៧៥ 
អរតាភាពរកីរក (%)  ៣០ 

(២០០៧) ៥០ ១៦ ៣៩ ២៩ ២៣ ១៣ ៦៥ ៥៥ ៥៣ ៤១ ៣៧ ១៥ 

ស្សនធស្សសន៍វសិ្សមភាព 
(Gini) ៣៨ ៣៥ ៣៣,៧ ៤១ ៤២ ២៩ ៣២ ៤៦,៥ ៤៨ ៥០ ១៦ ៣៥ ៣៤ 

របសិ្សទនភាពរបស់្សរោឌ ភិ- 
រល (លំោប់ាភាររយ) 

២៦ ១៦,៦ ២៤,៨ ៥០ ៥៣ ២៩ ៤៦,៤ ១៥ ១១ ២៥,៤ ១២,៣ ៤២,៤ ៤៤ 

ការទប់ោើ ត់ពុករលួយ 
(លំោប់ាភាររយ) ១៣ ៦,៣៤ ១២,៦ ៥៤ ៦០ ១០ ២២ ៩ ១៤,៨ ៣៦ ១៤,៧ ៤០ ២៩,៨ 

របភពៈ World Development Indicators and Worldwide Governance Indicators (World Bank) 
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១.២ កថីរពឹំងទុកពីធនធានធមមាតិ 
ធនធានធមមាតិអាចាធនធានបខនទមដ៏សំ្សខាន់ស្សរមាប់ការអភិវឌណសស្សដឌកិចច។ ចំណូលពីធនធាន

ធមមាតិកំ់ងសនេះអាចជួយបសងើើនការវនិិសយរោធារណៈខដលរនមកពីធនធានសនាេះផ្ទធ ល់ និងកំចីខដល
ខផអកសលើចំណូលរពឹំងទុក។ កបុងន័យសនេះ ចំណូលធនធានអាចជួយសោេះស្រោយទំហំោរសពើពននចំរច់ស្សរមាប់
បសងើើនការវនិិសយរោធារណៈដូចាការអប់រ ំសុ្សខាភិរល និងសហោឌ រចនាស្សមព័ននខដលារនលឹេះនន            
ការអភិវឌណ។  

សលើស្សពីសនេះ ចំណូលធនធានធមមាតិអាចជួយសលើកកំពស់្សករមិតជីវភាពសោយជរមុញការសរបើររស់្ស 
(ដូចា តាមរយៈការសផធរោច់ររក់ និងការឧបតទមភធនសផសងៗ។ ដូសចបេះ ចំណូលធនធាន របសិ្សនសបើ ររប់ររង
ឲ្យរនរតឹមរតូវ   អាចមានតួនាទីសំ្សខាន់កបុងការជរមុញការអភិវឌណសស្សដឌកិចចសៅកបុងរបសទស្សកំពុងអភិវឌណ      
និងផថល់ផលរបសយជន៍ដល់របាជនកំ់ងមូល។ 

១.៣ ផលអារកក់ពីធនធានធមមាតិ 
 ចំណូលពីធនធានធមមាតិ របសិ្សនសបើពំុររប់ររងឲ្យរនលអសទ ពំុអាចនំាផលរបសយជន៍ដល់សស្សដឌកិចច
សទ។  ចំណូលកំ់ងសនេះរបខហលារត់បង់សោយោរការររប់ររងពំុមានរបសិ្សទនភាព ឬក៏អាចប៉ោេះ ល់ដល់
ការអភិវឌណដនទសទៀត។ សនេះារតុភូតដ៏លផីមួយសៅកបុងបណាថ របសទស្សស្សមផូរណ៍ធនធានាសរចើន។ វកយស័្សពធ
ដូចា បណាថ ោរធនធាន ភាពផធុយគ្មប ននភាពស្សមផូរ រតូវរនសរសរបើសដើមផីសំ្សសៅដល់រតុភូតអវជិជមានកំ់ង
សនេះ។ ដូចបទពិសោធន៍សៅរបសទស្សនីសហសរយី៉ោ និងបណាថ របសទស្សមួយចំនួនរនប ិញ របសទស្សស្សមផូរ
ធនធានមានដំសណើ រការសស្សដឌកិចចក់បាងស្សកាថ នុពល ឬ ខថមកំ់ងមហនថរាយសៅសទៀត។  

សហតុអវីរនាស្សមផតថិធមមាតិនំាមកនូវផលវរិកសរចើនាងផលលអ? សតើបណាថ ោរធនធានធមមាតិ
កំ់ងសនាេះមកពីណា? មួយខផបកននោច់សរឿងរឺថា ស្សមផតថិធមមាតិរនមកពីការក់ញយកធនធានពីកបុងដីា
ាងមកពីការផលិត។ កបុងន័យសនេះ វពំុាប់ ក់ព័នននឹងស្សមតទភាពផលិតននសស្សដឌកិចចនិងការចូលរមួពីកំលំាង
ពលករកបុងស្រសុ្សកសនាេះសទ។ ារមួ ផលប៉ោេះ ល់អវជិជមានសៅសលើសស្សដឌកិចចអាចសកើតមានតាមរចកមួយចំនួន៖ 

 ការសកើនសឡើងននអរតាបថូរររក់ពិត។ របសទស្សមផូរធនធានអាចជួបរបទេះនឹងការសកើនសឡើងននអរតាបថូរ
ររក់ពិតសោយោរខតការហូរចូលននចំណូលនំាសចញធនធានធមមាតិ (សូ្សមសមើលការសិ្សការបស់្ស 
Corden and Neary, 1983)3។ ាផលវរិក ផលិតកមមនិងការនំាសចញននវស័ិ្សយមិនខមនធនធានអាច
រត់បង់ភាពរបកួតរបខជង សហើយធាល ក់ចុេះ ។ ឥទនិពលននជមៃឺហូឡង់ខបបសនេះអាចនំាឲ្យមាន           
ការរបមូលផថុំខតសលើវស័ិ្សយធនធាន សហើយរត់បង់ពិពិធកមមសស្សដឌកិចច។ 

 ស្សមតទភាពស្រសូ្សបយកននសស្សដឌកិចចកបុ ងស្រសុ្សក។ ការសកើនសឡើងននការសរបើររស់្សខដលឧបតទមភសោយ
ចំណូលធនធានអាចសធវើឲ្យតនមលទំនិញនិងសស្សវកមមសកើនសឡើង។ សោយោរកងវេះខាងស្សមតទភាពស្រស្សូប
យក ការសកើនសឡើងននតរមូវការសោយោរការសរបើររស់្ស ឬ ការវនិិសយរអាចនំាឲ្យមានការសកើនសឡើង 

                                                           
3 នៅក្នុងរបស់អត្រាបតូរត្រាក់្កំ្ណត់ ការនក្ើនន ើងននអត្រាបតូរត្រាក់្ពិតនក្ើនមានាមរយៈការនក្ើនន ើងននអតិផរណាក្នុងស្សុក្។ 
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ននតនមលទំនិញកបុងវស័ិ្សយមិននំាសចញ។ សលើស្សពីសនេះ ការបសងើើនវនិិសយរោធារណៈអាចជួបឧបស្សរគ
ននកងវេះស្សមតទភាពស្រស្សូបយក របការសនេះអាចនំាឲ្យមានការសរបើររស់្សធនធានសោយគ្មម នរបសិ្សទនភាព
និងរបសិ្សទនផល។ ាឧក់ហរណ៍ ការវនិិសយរោធារណៈសៅកបុងវស័ិ្សយសុ្សខាភិរលនិងអប់រអំាច
មានរបសិ្សទនភាពែពស់្សសៅសពលខដលការវនិិសយរកំ់ងសនាេះសធវើសឡើងសោយមានកមមវធីិហវឹកហវឺន
ស្សរមាប់កមមករនិងបុរគលិកជំនាញកបុងវស័ិ្សយ។  

 អភិរលកិចចននការចំណាយោធារណៈ។ សោយោរស្សមតទភាពសៅរបសទស្សកំពុងអភិវឌណមាន
ករមិត ការហូរចូលននចំណូលធនធានអាចនំាឲ្យការវនិិសយរគ្មម នរបសិ្សទនភាព នីតិវធីិធូរលង់កបុង  
ការសធវើកិចចស្សនោ និងស្សមិទនិផលតិចតួចដល់ស្សងគម។ កបុងន័យសនេះ អភិរលកិចចមិនលអអាចនំាឲ្យ
ដំសណើ រការសស្សដឌកិចចនិងនសយរយមានផលប៉ោេះ ល់អវជិជមានដល់របសទស្ស ដូចាសកើតមាន         
អំសពើពុករលួយ។ បទពិសោធន៍ពីរបសទស្សាសរចើនរនប ិញថា សៅសពលខដលមានលុយ យ
ស្រស្សួល រោឌ ភិរលខតងខតសធវើការសរជើស្សសរ ើស្សកសរមាងមិនរនលអខដលនំាឲ្យរបាជនទទួលរនផល 
របសយជន៍ក់ប ។ 

 ភាពសឡើងចុេះននតនមលនិងការខកស្សរមួលសស្សដឌកិចច។ តនមលធនធានធមមាតិដូចា សរបងនិងឧស្សម័នមាន
ភាពសឡើងចុេះខាល ំងសហើយពិរកនឹងទស្សសក់យន៍។ ដូចរនសឃើញកបុងរូបខាងសរកាម តនមលសរបងសៅ
មានភាពសឡើងចុេះខាល ំងចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០៤។ ភាពសឡើងចុេះខបបសនេះនំាឲ្យមានែួបសឡើងចុេះនន         
សស្សដឌកិចច ខដលនំាឲ្យមានហ្គនិភ័យធំដល់សស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចស្សរមាប់របសទស្សខដលខផអកសលើ
ចំណូលធនធានធមមាតិ។ 

របូ១.១  តនមលសរបងតំាងពីឆ្ប ំ ១៩៨៧ 

 
Source: World Bank, GEM Commodities.  

១.៤ ឧបស្សរគននការររប់ររងចំណូលសរបង 
បនាធ ប់ពីចំណូលសរបងរតូវរនរបមូល រោឌ ភិរលរតូវស្សសរមចចិតថអំពីការខបងខចកនិងការររប់ររង

ចំណូល ដូចាថាសតើរតូវចំណាយប៉ោុនាម នសលើវស័ិ្សយណា។ ររមូសស្សដឌកិចចននការចយមានោរៈសំ្សខាន់ពីសរ េះ
ររមចំូណាយផារភាជ ប់ផ្ទធ ល់សៅនឹងការអភិវឌណនិងហ្គនិភ័យខដលភាជ ប់មកាមួយនឹងបណាថ ោរធនធាន   
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ធមមាតិ។ ាទូសៅ សៅកបុងការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ សររតូវរិតពិចរណានូវកតាថ មួយចំនួនដូច
ា៖  

 តរមូវការននការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងស្សងគម។  
 ជសរមើស្សរវងផលរបសយជន៍បចចុបផនបនិងអនារត (ស្សមភាពជំនាន់)។ 
 ការសរៀបចំសគ្មលនសយរយស្សរមាប់ទប់ទល់នឹងភាពសឡើងចុេះននតនមលធនធាននិងការអស់្សធនធាន
ធមមាតិ។ 

 ការពរងឹងស្សមតទភាពកបុងស្រសុ្សកសដើមផីស្រសូ្សបយកការចំណាយននចំណូលធនធាន។ 

មោ៉ោងវញិសទៀត ចំណូលធនធានយ៉ោងរររឹករសររងអាចនំាឲ្យរោឌ ភិរលសរៀបចំសគ្មលនសយរយ
សដើមផីចយចំណូលកំ់ងសនេះឲ្យរនរតឹមរតូវនិងមានរបសិ្សទនភាពស្សរមាប់កំសណើ នសស្សដឌកិចច និងការកាត់បនទយ
ភាពរកីរក។ ាទូសៅ មានបញិ្ញធំបីខដលរតូវសោេះស្រោយសោយរបុងរបយ័តបសដើមផីកំណត់ការចំណាយឲ្យមាន
និរនថរភាពសនាេះរឺ (១) វន័ិយោរសពើពនន (២) របសិ្សទនភាពននការខបងខចក និង(៣) របសិ្សទនភាពននការរបតិបតថិ។ 

ចំណូលធនធានយ៉ោងរររឹករសររងអាចជួយឲ្យរបសទស្សស្សមផូរធនធានបសងើើនការចំណាយសដើមផី   
សោេះស្រោយភាពរកីរកនិងសលើកកមពស់្សសស្សវោធារណៈដូចា ការអប់រ ំសុ្សខាភិរល និងសហោឌ រចនាស្សមព័នន។ 
សក់េះាយ៉ោងណាក៏សោយ ការរប់ររង់មា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចសៅបណាថ របសទស្សកំ់ងសនេះអាចលំរកពីសរ េះធនធាន
ធមមាតិអាចអស់្ស ខដលនំាឲ្យមានការពិចរណាអំពីស្សមភាពជំនាន់ និងខដលតរមូវឲ្យមានតុលយភាពរវង
ស្សនសំនិងចំណាយស្សរមាប់ការអភិវឌណរយៈសពលខវង។ សៅកបុងន័យសនេះ អបកសធវើសគ្មលនសយរយរតូវខស្សវងរក
តុលយភាពរវងចំណាយបចចុបផនបនិងអនារត ក៏ដូចាកមមវធីិកាត់បនទយភាពរកីរកសផសងៗ។ សលើស្សពីសនេះ     
ភាពមិនចាស់្សលាស់្សននការរ៉ោ ន់របមាណចំណូលធនធានធមមាតិ ខដលបណាថ លមកពីភាពសឡើងចុេះននតនមល
និងបរមិាណសរបងបរមុងសរកាមដីអាចសធវើឲ្យការសរៀបចំសគ្មលនសយរយោរសពើពននកាន់ខតស្សមុរោម ញ។ សដើមផី
ធានាឲ្យទទួលរនផលរបសយជន៍ពីធនធានធមមាតិកំ់ងសនេះ បណាថ របសទស្សស្សមផូរធនធានអាចរបឈមមុែ
នឹងឧបស្សរគសស្សដឌកិចចនិងោទ ប័ន។ 

ឧបស្សរគសស្សដឌកិចច  
សៅសពលមានចំណូលពីធនធានធមមាតិយ៉ោងរររឺករសររងភាល ម រោឌ ភិរលរតូវសោេះស្រោយបញិ្ញ

ស្សរមាប់វស័ិ្សយធនធាននិងស្សរមាប់សស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ ការររប់ររងចំណូលសរបងមានភាពលំរកសៅសពល
ខដលតនមលសរបងមានភាពសឡើងចុេះ សហើយបរមិាណផលិតមានការខរបរបួលនិងអស់្ស។ ាទូសៅ បណាថ របសទស្ស
ស្សមផូរធនធានអាចជួបឧបស្សរគសស្សដឌកិចចយ៉ោងតិចបួន៖ 

 ជមៃឺហូឡង់: លំហូរននចំណូលធនធានអាចសធវើឲ្យរបិូយប័ណតកបុងស្រសុ្សកសឡើងនថល ខដលអាចប៉ោេះ ល់ដល់
ភាពរបកួតរបខជងរបស់្សរបសទស្សសនាេះ។ សលើស្សពីសនេះ ការសកើនសឡើងននវស័ិ្សយធនធានអាចសធវើឲ្យវស័ិ្សយ
សផសងៗចុេះសែាយ ាពិសស្សស្សវស័ិ្សយកសិ្សកមមនិងឧស្សាហកមមផលិត។ ការសិ្សកាស្រោវរាវាសរចើន
រនប ិញថាជមៃឺហូឡង់អាចនំាឲ្យមានភាពពឹងខផអកសលើសរបង និងការរត់បង់នូវពិពិធកមមសស្សដឌកិចច 
ខដលអាចរារាងំដល់ការអភិវឌណរបកបសោយនិរនថរភាពរបស់្សរបសទស្ស។ 
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 ការស្សនសំមិនររប់រគ្មន់និងទរមង់ននការចយនិងវនិិសយរខដលគ្មម ននិរនថរភាព។ ចំណូលធនធាន
និងស្សកមមភាពសស្សដឌកិចចខដល ក់ព័ននអាចាខផបកធំមួយននសស្សដឌកិចចប៉ោុខនថមិនរហូតសទ។  លំហូរយ៉ោង
រំហុកននចំណូលធនធានអាចនំាឲ្យមានការបសងើើនការចំណាយនិងការស្សនសំមិនររប់រគ្មន់ក៏ដូចា  
ការចយវយខដលមិនថិតសថរ។ សៅសពលាមួយគ្មប សនេះ លំហូរននចំណូលាសរឿយៗរបឈមនឹង  
ការលំរកកបុងការខស្សវងរកការសរបើររស់្សចំណូលឲ្យមានរបសិ្សទនភាព ។ 

 ភាពលំរកកបុងការខកស្សរមួលសៅសពលសស្សដឌកិចចធាល ក់។ សៅសពលតនមលសរបងធាល ក់ចុេះខាល ំង ឬ ក៏            
វស័ិ្សយសរបងបញ្ច ប់ សស្សដឌកិចចអាចាប់គំ្មង ឬ អាចមានវបិតថិ។ ភាពសឡើងចុេះននតនមលធនធានអាចនំាឲ្យ
មានភាពសឡើងចុេះចំណូលរបស់្សរោឌ ភិរលខដលរនមកពីធនធាន សហើយអាចមានការខកស្សរមួល       
សស្សដឌកិចចយ៉ោងលំរកកបុងករណីែលេះ។ សពលែលេះ វកាន់ខតលំរកខាល ំងសៅសទៀតសៅសពលខដលរបសទស្ស
សនាេះមានបំណុលបរសទស្សែពស់្ស។ 

 

ឧបស្សរគោទ ប័ន 
ការយល់ពីភាពចំរច់ននរុណភាពោទ ប័នមានោរៈសំ្សខាន់ស្សរមាប់ការយល់ដឹងអំពីការររប់ររង

លអសលើចំណូលធនធានធមមាតិ។ ាទូសៅ មានឧបស្សរគោទ ប័នចំនួនបី រឺ អំសពើពុករលួយ ជំសលាេះក់ក់ទងនឹង
ធនធាន និង ភាពែជេះខាជ យននចំណូលធនធាន។ ការមិនសពញចិតថអំពីថាសតើអបកណាាអបកររប់ររងសិ្សទនិសលើ
ធនធានកំ់ងសនេះអាចនំាឲ្យមានអំសពើហឹងានិងជំសលាេះ។ ធនធានធមមាតិអាចរតូវរនែជេះខាជ យសោយោរខត
ោទ ប័ននិងយនថការននការររប់ររងសែាយ។ ការែជេះខាជ យននចំណូលធនធានប៉ោេះ ល់មិនរតឹមខតជំនាន់
បចចុបផនបសនាេះសទ ខតខថមកំ់ងជំនាន់សរកាយសទៀត។ កបុងន័យសនេះ ថាសតើរបសទស្សមួយសោេះស្រោយបញិ្ញកំ់ងសនេះ 
យ៉ោងណាសនាេះអាចកំណត់វថីិអភិវឌណននរបសទស្សសនាេះ។ 

១.៥ ររមសូស្សដឌកិចចននការររប់ររងចំណូល 
ការចយវយននចំណូលធនធានធមមាតិអាចមានឧបស្សរគពីរ។ ទី១ ចំណូលធនធានអាចសឡើងចុេះ

តាមតនមលទំនិញសផសងៗ។ ដូចសចបេះ រដឌរតូវមានខផនការចំណាយរយៈសពលមធយមខដលខផអកសលើការពោករណ៍ដ៏
របុងរបយ័តប។ ទី២ សដើមផីបសងើើនសុ្សែមាលភាពពីចំណូលធនធាន មួយខផបកននចំណូលរួររតូវស្សនសំទុក និង     
វនិិសយរសោយមានសគ្មលនសយរយស្សរមាប់រយៈសពលខវង។ ាក់ខស្សថង ការស្សនសំសនេះអាចសកើតមានសឡើង
កបុងរបូភាពការកោងស្សមតទភាពមនុស្សស សហោឌ រចនាស្សមព័នន ឬ រទពយស្សមផតិថសៅបរសទស្ស។ មោ៉ោងវញិសទៀត 
សក់េះបីាមានភាពចំរច់ស្សរមាប់ការអភវឌិណនិងធនធានមនុស្សស ការបសងើើនទំហំោរសពើពននសលឿនសពកអាចនំា
មកនូវហ្គនិភ័យមួយចំនួន។ ាពិសស្សស្ស ការចំណាយោធារណៈែពស់្សសពកអាចនំាឲ្យមានអតិផរណានន
ទំនិញមិននំាសចញនិងរត់បង់ភាពរបរួតរបខជងកបុងវស័ិ្សយសនេះ។  

សដើមផីសឆលើយតបនឹងឧបស្សរគកំ់ងសនេះ របសទស្សស្សមផូរធនធានអាចអនុវតថររមចំូណាយនិងស្សនសំមួយ   
ចំនួន។ ររមូកំ់ងសនេះខតងខតរតូវរនសរជើស្សសរ ើស្សសោយខផអកសលើករមិតននការអភិវឌណនិងនសយរយកបុង
របសទស្សសនាេះ។ តារាងខាងសរកាមសនេះប ិញពីររមូស្សនសំនិងចំណាយមួយចំនួន។  
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តារាង ១.២: ររមសូ្សនសនិំងចំណាយ 
ររម ូ និយមន័យ របសយជន៍និងហ្គនិភ័យ កំណត់ចំណំា 

ចំណាយជរមញុខាល ំង 
Big-Push Spending  

ចំណាយចំណូល  
បចចុបផនបកំ់អស់្ស 

បសងើើនកំសណើ នសស្សដឌកិចច ប៉ោុខនថ
អាចមានអសស្សទរភាពមា៉ោ រកូ
សស្សដឌកិចចនិងជមៃឺហូឡង់ 

ររមសូនេះមិនរតូវសរគំ្មរទ
ចំស េះរបសទស្សខដលមាន
ោទ ប័នសែាយសទ 

បកសកីបុងនដ 
Bird-in-Hand 

 ចយខតររក់
ចំណូលពីរទពយ
ស្សមផតថិបចចុបផនប 

ោមញ្ដនិងរបុងរបយ័តបខត
រត់បង់ឱកាស្សកំសណើ ន 

របខហលាមិនសូ្សវគំ្មរទ
ស្សរមាប់របសទស្សខដមាន
ចំណូលតិចសទ 

ចំណូលនិរនថន៍ 
Sustainable Income 

ចំណូលពីរទពយ
ស្សមផតថិបចចុបផនប
និងអនារត 

ជួយសចៀស្សវងែួបសឡើងចុេះនន
សស្សដឌកិចច ខតជួបភាពមិន
ចាស់្សលាស់្សនន                 
ការរ៉ោនរបមាណចំណូល 

 

Revenue 
Benchmarking 
កំណត់ចំណូលសគ្មល 

ចំណាយមួយខផបក
ននចំណូលមធយម 

អាចបត់ខបនរវងចយនិង
ស្សនសំ ប៉ោុខនថរតូវការកំណត់
ចាស់្សលាស់្សនិងសគ្មលបំណង
អភិវឌណរយៈសពលខវង។ 

 

របភពៈ Authors, compiled from various sources 

 

ររមចំូណាយជរមញុខាល ងំ 

សៅកបុងររមូចំណាយជរមុញខាល ំង រោឌ ភិរលអនុវតថចំណាយែពស់្សសៅឆ្ប ំដំបូងសដើមផីជរមុញ             
ការវនិិសយរសលើសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងវស័ិ្សយសំ្សខាន់ៗដនទសទៀតសដើមផីពសនលឿនកំសណើ នសស្សដឌកិចចនិង              
ការកាត់បនទយភាពរកីរក។ រោឌ ភិរលែលេះអាចនឹងចយចំណូលធនធានកំ់ងអស់្សខដលទទួលរនែណៈខដល
អនុវតថលំនឹងោរសពើពនន។  សក់េះបីាយ៉ោងណាក៏សោយ ររមូចំណាយរបសភទសនេះអាចនំាឲ្យចំណាយ                 
រោឌ ភិរលមិនថិតសថរ អស្សទិរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច និងសំ្ស ធអតិផរណា។ ររមូសនេះក៏អាចសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចមាន
លសមអៀងសៅសលើ   វស័ិ្សយមិននំាសចញ សហើយបសងើើនហ្គនិភ័យជមៃឺហូឡង់ ខដលាស្សញ្ញដ ននការសកើនសឡើងអរតា
បថូរររក់និងររក់ខែ សហើយកតាថ សនេះអាចប៉ោេះ ល់ដល់ភាពរបកួតរបខជងរបស់្សរបសទស្ស។ វធិានោរសពើពននខបប
សនេះក៏អាចផថល់អាទិភាពសរចើនដល់មនុស្សសជំនាន់បចចុបផនបកបុងការសរបើររស់្សចំណូលធនធានធមមាតិ។ សរកាម 
ររមចំូណាយសនេះ ចំណាយរោឌ ភិរលអាចរតូវរនកំហិតសោយែួបសឡើងចុេះននសស្សដឌកិចចសោយោរភាពមិន
ថិតសថរននតនមលវតទុធាតុសដើម។  
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បកសកីបុងនដ (របសទស្សន័រខវស្សបនាធ ប់ពីបសងើើតមូលនិធិសរបង) 

តាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលចយខតចំណូលការររក់ខដលរនមកពីចំណូលសរបងស្សរបុ។ មានន័យថា 
រោឌ ភិរលទុកចំណូលសរបងកំ់ងអស់្សកបុងមូលនិធិមួយ សហើយអាចដកចយរនខតចំណូលការររក់មួយខផបក
ខដលទទួលរនពីឆ្ប ំមុន។ ែណៈខដលររមូសនេះអាចសចៀស្សវងែួបសឡើងចុេះននចំណាយោរសពើពននសនាេះ        
ររមសូនេះអាចសធវើឲ្យមានភាពតានតឹងកបុងស្សងគមសោយោរការចំណាយក់បរបស់្សរដឌ។ ររមចំូណាយសនេះអាច
ប អ ក់ការចំណាយចរនថសដើមផីឲ្យមានការស្សនសំសរចើនស្សរមាប់ជំនាន់សរកាយ។ កបុងន័យសនេះ របសទស្សសនេះអាច
រត់បង់ឱកាស្សអភិវឌណន៍ស្សងគមនិងសហោឌ រចនាស្សមព័នន។ ាធមមតា ររមសូនេះមិនរតូវរនសរសលើកទឹកចិតថឲ្យ   
អនុវតថចំស េះរបសទស្សខដលមានកំសណើ នសស្សដឌកិចចក់បនិងអរតាភាពរកីរកែពស់្សសនាេះសទ។ 

ររមចំូណូលនិរនថន៍ 

តាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលរិតពិចរណាពីអនារត សដើមផីរមលូនការចំណាយឲ្យរតូវនឹងចំណូល។ 
និយយមោ៉ោងសទៀត របសទស្សស្សនសំមួយខផបកធំននចំណូលកបុងកំឡុងសពលបូមសរបង សហើយវនិិសយរចំណូល
កំ់ងសនេះសដើមផីររក់ចំសណញ។ កបុងន័យសនេះ បរមិាណទឹកររក់ដកចយនាឆ្ប ំដំបូងអាចមានបរមិាណសថរកបុង
កំឡុងសពលនិងសរកាយសពលននការសកើនសឡើងចំណូលសរបង។ ដូសចបេះ ការចំណាយចំណូលធនធានធមមាតិ 
អាចមានភាពថិតសថរសហើយសចៀស្សវងភាពសឡើងចុេះននសស្សដឌកិចច។ សក់េះាយ៉ោងណាក៏សោយ ររមូសនេះអាចជួប
របទេះនឹងការលំរកកបុងការរ៉ោ ន់ោម នចំណូលធនធានសោយោរខតភាពមិនចាស់្សលាស់្សននតនមលសរបងនិង
បរមិាណសរបងបរមុងសរកាមដី។4 

ររមកំូណត់ចំណូលសគ្មល (ហ្គគណា) 

តាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលកំណត់មួយភារននចំណូលធនធានាមធយមនិងររក់ចំសណញខដលរន
មកពីរទពយស្សមផតថិកនលងមក។ ឧក់ហរណ៍ របសទស្សហ្គគ ណាដកចយកបុងរងវង់ ៥០សៅ៧០ %ននចំណូល
ធនធានាមធយមនិងររក់ចំសណញខដលរនមកពីរទពយស្សមផតថិស្សរុបកនលងមក។ សក់េះបីាយ៉ោងណាក៏សោយ 
ររមសូនេះមិនធានាសស្សទរភាពោរសពើពនន ឬ ចំណាយដ៏ស្សមស្រស្សបបំផុតស្សរមាប់ជំនាន់បចចុបផនបនិងអនារត        
សឡើយ។  

ររមនីូមួយៗមានរុណស្សមផតថិនិងរុណវបិតថិសៅតាមករមិតននការអភិវឌណសស្សដឌកិចចនិងរុណភាព   
ោទ ប័ន។ ដូសចបេះ ការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិសៅកបុងរបសទស្សនីមួយៗរតូវស្សរមបសៅនឹងដំសណើ រការ
អភិវឌណន៍សោយសរ ើស្សយកររមូមួយឲ្យរនរតឹមរតូវ (ស្សនសំនិងចយ)។ ស្សរមាប់របសទស្សអភិវឌណន៍ដូចា
របសទស្សន័រខវស្ស ខដលមានធនធានមនុស្សសនិងសហោឌ រចនាស្សមព័ននរចួសហើយ ជសរមើស្សលអបំផុតរឺរតូវស្សនសំ
ធនធានហិរញ្ដវតទុសដើមផីរា៉ោ ប់រងចំណាយររក់សបៀវតសស្សរមាប់រយៈសពលខវង។ ស្សរមាប់របសទស្សខដលមាន
ចំណូលក់ប វរបខហលារបសស្សើរាងកបុងការខរបកាល យចំណូលសរបងឲ្យសៅាធនធានមនុស្សសនិង                

                                                           
4 ចំណាយរបស់រដ្ឋា ភិាលដែលដផែក្នលើចំណូលនិរនតន៍នៅឆ្ន ំ t+1 អាចគណនានដ្ឋយ             [   ∑

      

      
 
   ] ដែល Ft ជា

បរមិាណចំណូលសរបុកនលងមក្នៅក្នុងមូលនិធិនត្របង; Ti ចំណូលនត្របងរពឹងទុក្នៅក្នុងឆ្ន ំ i ; r បរមិាណត្រាក់្ចំនណញដែលានមក្ពី
ចំណូលនត្របងសរបុគនលងមក្ ; ន ើយ I ជាចំនួនឆ្ន ំរ ូតែក់្អស់ការផលិតនត្របង។ ត្របនទសន័រខវស្សានអនុវតតវន័ិយសារនពើពនធតឹងរងឹនៅ
នពលដែលមានលក្ខែណឌ បុនរទំងននាោះ។ 



9 
 

សហោឌ រចនាស្សមព័ននតាមរយៈការវនិិសយរស្សធារណៈសលើវស័ិ្សយសុ្សខាភិរល អប់រ ំនិងសហោឌ រចនាស្សមព័នន។ 
ដូចខដលសលាក ហិតទី និងអារសី្សធី (Heuty and Aristi 2009) រនអេះអាង “ររមូបកសីកបុងនដាររមូខដលគ្មម ន     
ការពិតស្សរមាប់របសទស្សកំពុងអភិវឌណ” ។ ពួកគ្មត់ក៏រនអេះអាងថា របសទស្សកំពុងអភិវឌណរួរស្សមលឹងសមើល
ជំហ្គនខដលន័រខវស្សរនសដើរកបុងរយៈសពលពីរទស្សវតសរប៍នាធ ប់ពីការរកសឃើញសៅឆ្ប ំ១៩៦៩។  របសទស្សន័រខវស្ស
មិនរនបសងើើតមូលនិធិសរបងរហូតដល់ឆ្ប ំ១៩៩០ សហើយមុនសនាេះ របសទស្សន័រខវស្សរនបសងើើនការចំណាយ
ោរសពើពននសោយសផ្ទថ តសលើការអប់រ ំនិងឧស្សាហកមមកបុងស្រសុ្សកខដលមានអនុភាព។ 

១.៦ មូលនិធិធនធានធមមាតិ 
បខនទមសលើការកោងោទ ប័ន របសទស្សស្សមផូរធនធានាសរចើនរនបសងើើតមូលនិធិធនធានធមមាតិ 

(NRF) សដើមផីចត់ចំណូលធនធានមមាតិាមូលនិធិសស្សទរភាព ឬ ស្សនសំ។ ចំណុចសំ្សខាន់រឺបសងើើតមូលនិធិខដល
អាចបនសីុការចយវយកបុងរយៈសពលខវង សោយពិចរណាអំពីរយៈសពលធនធានសរបងនឹងអស់្ស។                 
ាសគ្មលការណ៍ មូលនិធិធនធានធមមាតិអាចផ្ទថ ច់ថវកិាាតិសចញពីភាពសឡើងចុេះននតនមលសរបងនិងចំណូល
ធនធាន    ែណៈខដលលំហូរចំណូលអាចរតូវរនវនិិសយរសលើរទពយមូលធននិងធនធានមនុស្សស។ សៅកបុង
ករណីភារសរចើន ការវនិិសយរកំ់ងសនេះធាល ក់សៅសលើរទពយបរសទស្សសដើមផីសចៀស្សវងការសកើនសឡើងននរូបិយប័ណត
កបុងស្រសុ្សក។ សលើស្សពីសនេះ តាមរយៈមូលនិធិធនធានធមមាតិ ការចំណាយអាចផថល់ផលរបសយជន៍ដល់មនុស្សស
ជំនាន់បចចុបផនបនិងជំនាន់សរកាយ និងជួយបនសីុថវកិាាតិកបុងការទប់ទល់និងភាពរស គ េះរសងគើសស្សដឌកិចច។ 

រុណស្សមផតថិននមូលនិធិធនធានធមមាតិរឺស្សទិតសៅសលើសស្សដឌកិចចនសយរយសហើយចំណុចសំ្សខាន់នន
មូលនិធិធនធានធមមាតិរឺផ្ទថ ច់ចំណូលធនធានសចញពីការស្សសរមចចិតថចយវយែជេះខាជ យ និងសដើមផីបសងើើន
ផលរបសយជន៍ដល់ររប់ជំនាន់។ បទពិសោធន៍រនប ិញថា របសទស្សខដលមានោទ ប័នោច់ពីគ្មប សដើមផីផ្ទថ ច់
ចំណូលសរបងពីថវកិាាតិអាចររប់ររងចំណូលនិងចំណាយរនលអាងកបុងកំឡុងសពលសកើនសឡើងចំណូល
សហើយអាចទប់ោើ ត់ការរត់បង់ចំណូលកំ់ងសនាេះ។ សក់េះបីាយ៉ោងណាក៏សោយ ទស្សសនៈននការបសងើើត      
មូលនិធិធនធានធមមាតិអាចរបឈមនឹងទស្សសនៈននចំណាយជរមុញខាល ំងនិងអនាធ ក់ភាពរកីរក។ ផធុយសៅវញិ
រឺថារបសិ្សនសបើចំណូលរតូវរនខរបកាល យឲ្យសៅាធនធានមនុស្សសនិងសហោឌ រចនាស្សមព័ននាាងរទពយហិរញ្ដវតទុ
សនាេះ ផលរបសយជន៍នឹងអាចមានដល់មនុស្សសររប់ជំនាន់។ និយយមោ៉ោងសទៀត ចំណូលធនធាននឹងរតូវរន
វនិិសយរសលើមូលោឌ នររឹេះស្សរមាប់ការអភិវឌណរយៈសពលខវងនិងផលរបសយជន៍ររប់ជំនាន់។ 

ទរមង់ននររយការណ៍ 

ររំមួយជំពូកខាងសរកាយសនេះនឹងពិនិតយពីយនថការននការររប់ររងធនធានធមមាតិនិងដំសណើ រការ
ោរសពើពននសៅកបុងរបសទស្សចំនួនររំមួយរឺ អាខស្ស៊ែនបហសង់ ឥណឍូ សណសីុ្ស ហ្គគ ណា ទីមរខាងសកើត នីសហសរយី៉ោ  
និង សវៀតណាម។ កបុងរបសទស្សនីមួយៗនឹងមានពិភាកាពីរបវតថិោស្រស្សថស្សសងខប និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច
ក់ក់ទងវស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម។ ជំពូកនីមួយៗនឹងប ិញអំពីទំនាក់ទំនងរវងររមូចំណាយនិង
ស្សនសំ ជមៃឺហូឡង់និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច។ ាចុងសរកាយ ជំពូកទី៧ សធវើការសំ្សសយរនិងផថល់រំនិតែលេះៗអំពី   
ររមនូនចំណាយនិងស្សនសំស្សរមាប់របសទស្សកមពុាក៏ដូចាបរបិទស្សរមាប់ការសិ្សកាបនាធ ប់សទៀតអំពីចំណូល
ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមសៅរបសទស្សកមពុា។  
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ជំពូក ២ 
ោធារណរដឌរបាមានិតអាខស្ស៊ែនបហសង់ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

២.១ សស្សចកថីសផថើម 
 អាខស្ស៊ែនបហសង់ារបសទស្សស្សទិតកបុងតំបន់របជំុភបំកូកាស្ស៊ែូស្សភារខាងតផូងខដលមានរពំរបទល់ាប់
ាមួយស្សមុរទ Caspian របសទស្សហសកហសីុ និងរបសទស្សអាសមនី។ សរកាយរនឯករាជយសៅឆ្ប ំ១៩៩១              
អាខស្ស៊ែនបហសង់រនទទួលរងវបិតថិដ៏ស្សមុរោម ញនិងបញិ្ញមួយចំនួនក់ក់ទងនឹងការដួលរលំស្សហភាពសូ្សសវៀត    
ជំសលាេះរបោប់អាវធុាមួយរបសទស្សអាសមនី និងការ ក់ព័ននាមួយការហូរចូលជនសភៀស្សែលួនអាខស្ស៊ែររីបខហល
១លាននាក់។  

 សៅ ក់កណាថ លទី២ននទស្សវតសរឆ៍្ប ំ១៩៩០ អាខស្ស៊ែនបហសង់ចប់សផថើមទទួលរនវនិិសយរទុនបរសទស្ស 
យ៉ោងសរចើនកបុងវស័ិ្សយសរបងនិងឧស្សម័ន។ រមួផសំាមួយសគ្មលនសយរយលអខផបកមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចនិងកំខណទរមង់
រចនាស្សមព័ននចប់ពីឆ្ប ំ១៩៩៦ អាខស្ស៊ែនបហសង់រនោឋ ររបសទស្សសឡើងវញិយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សសលើការ រកំសណើ ន
និងសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។ ចប់ពីសពលសនាេះមកអាខស្ស៊ែនបហសង់រនកាល យារបសទស្សមួយខដលទទួលរន
ចំណាប់អារមមណ៍សលើការររប់ររងចំណូលសរបងនិងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច។ សោយោរពីរភារបីននរបសទស្សសនេះ
ស្សមផូរសៅសោយសរបងនិងឧស្សម័ន អាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវរនចត់ទុកាទីតំាងដ៏សំ្សខាន់បំផុតមួយស្សរមាប់          
ការរកុរកនិងការអភិវឌណវស័ិ្សយសរបង។ សហើយអាខស្ស៊ែនបហសង់រឺាអបកផគត់ផគង់ដ៏សំ្សខាន់មួយខាងខផបកសរបងនិង    

ឧស្សម័នសៅឲ្យទវីបអឺរ ៉ោបុ។ ការពោករណ៍រនប ិញថាអាខស្ស៊ែនបហសង់អាចទទួលរនចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន 
របខហល ២០០ ន់លានដុលាល រសៅសពលរបសទស្សសនេះអស់្សសរបងសៅរងវង់ឆ្ប ំ២០៣០5។ 

 ាសករ ថិ៍ដំខណលពីស្សហភាពសូ្សសវៀត អាខស្ស៊ែនបហសង់ពំុមានរកបែ័ណឍ ចាប់និងោទ ប័នរងឹមំា ទមាល ប់   
ការររប់ររងចំណាយោធារណៈលអ ការបសងើើតសគ្មលនសយរយ និងការចូលរមួក់មក់ររណសនយយភាព

                                                           
5ការរ៉ោ ន់ោម នសនេះខផអកសលើតខមលសថរឆ្ប ំ២០០០ និងស្សនមត់តនមលសរបង៦០ដុលាល រកបុងមួយរខរ ៉ោល 

នផធដីៈ៨២ ៦២០ រម២ 

របាជនស្សរបុៈ ៩,២ លាននាក់  
ផស្សស្សៈ ៦៣,៤  ន់លាន ដុលាល រអាសមរកិ 

ផស្សស្ស ស្សរមាប់របាជនមាប ក់ៈ ៦.៩១៥ ដុលាល រអាសមរកិ 
របព័នននសយរយៈ របាធិបសតយយមិនសពញសលញ (ររបដណថ ប់ខាល ំង

សោយរណបកសកាន់អំណាច) 
ជនាតិៈ អាខស្ស៊ែនបហសង់ (៩១,៦%) 
ោស្សនាៈ ឥោល ម (៩៥%) 

ផលិតកមមសរបងៈ ៤៥០ លានរខរ ៉ោលកបុងមួយឆ្ប ំ (២០១១) 
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សទ។ ដូចសចបេះសហើយអាខស្ស៊ែនបហសង់មានបទពិសោធន៍តិចតួចណាស់្សកបុងការ រររប់ររង់ឧស្សាហកមមសរបងនិង
ចំណូលសរបងសោយែលួនឯង។  

២.២ ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម 
 ការអភិវឌណនិងការនំាសចញសរបងនិងឧស្សម័នរឺារនលឹេះននកំសណើ នសស្សដឌកិចចរបស់្សអាខស្ស៊ែនបហសង់។      
ការនំាសចញពឹងខផអកសស្សធើរខតកំ់ងស្រសុ្សងសលើវស័ិ្សយសនេះ រឯីចំណូលជិតសស្សមើ ក់កណាថ លននចំណូលស្សរបុ សហើយ
ាង ក់កណាថ លននស្សកមមភាពសស្សដឌកិចចរនមកពីវស័ិ្សយសរបងនិងឧស្សម័ន (សមើលតារាង ២.១)។                    
អាខស្ស៊ែនបហសង់មានកំណប់សរបងនិងឧស្សម័នធមមាតិរបខហល ៧  ន់លានរខរ ៉ោល និង ៣០.០០០  ន់លាន
ហវូតរូបរិតរតឹមខែមករា ឆ្ប ំ២០១២ (សោយសយងតាមទស្សសនាវដថីសរបងនិងឧស្សម័ន OGJ) ។ ការនំាសចញសរបង
ទទួលរន ៣,២លានដុលាល សៅឆ្ប ំ២០០៤ ប៉ោុខនថរនសកើនដល់ ៣០,៦ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨។ ចសនាល េះ
ឆ្ប ំ២០០៥-០៨រឺារយៈសពលខដលឧស្សាហកមមសរបងមានកំសណើ នែពស់្សសៅអាខស្ស៊ែនបហសង់។ សៅចសនាល េះឆ្ប ំ
២០០៨-១១ ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នរបចំឆ្ប ំាមធយមទទួលរនរបខហល ២៨ ន់លានដុលាល រកបុងមួយឆ្ប ំ។ 

តារាង ២.១ ស្សទិតិសំ្សខាន់ៗសៅកបុងវស័ិ្សយធនធានរបស់្សអាខស្ស៊ែនបហសង់ 

 ២០០៤ ២០០៨ ២០១២ 

ការនំាសចញ ( ន់ លានដុលាល រ) ៣,៧ ៣០,៥៩ ៣០,៨ 

កបុងសនាេះសរបងនិងឧស្សម័ន ៣,២ ២៩,១៤ ២៨,៧ 

ចំណូលរដឌ (%នន ផស្សស្ស) ២៦,៨ ៥១,១ ៤៣,៥ 

កបុងសនាេះក់ក់ទងនឹងសរបង (%នន ផស្សស្ស) ១៣,២ ៣១ ២៧,៤ 

ភាររយននវស័ិ្សយសរបងកបុង ផស្សស្ស ៥៤,៧ ៧០ ៦៥ 

របភពៈ World Economic Outlook (2012), IMF: Article IV (2008, 2012).  

 សៅសពលបសងើើតោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ដំបូង ផលិតកមមសរបងសស្សមើរបខហល ២០០.០០០           
រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ។ ប៉ោុខនថផលិតកមមសរបងរនចប់សកើនសឡើងសៅឆ្ប ំ១៩៩៨ សរកាយសពលអភិវឌណន៍អណថូ ង
សរបង Azeri-Chirage-Gunashli ។ ចប់ពីសពលសនាេះមកមានការវនិិសយរសលើវស័ិ្សយសរបងនិងឧស្សម័នកាន់ខតសរចើន
សឡើង ខដលនំាឲ្យឧស្សាហកមមសរបងមានកំសណើ នខាល ំងាសលើកទី២ចប់ពីឆ្ប ំ២០០៥។ ផលិតកមមសរបងសៅ      
អាខស្ស៊ែនបហសង់មានការសកើនសឡើងសៅកបុងរយៈសពលពីរបីឆ្ប ំកនលងសៅសនេះ។ សៅឆ្ប ំ២០១០ អាខស្ស៊ែនបហសង់ផលិត
សរបងរន១លានរខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃខដលសធវើឲ្យែលួនកាល យារបសទស្សផលិតសរបងធំាងសរទី១៥សៅសលើ        
ពិភពសលាក។ ទនធឹមគ្មប សនេះ ការនំាសចញសរបងរនសកើនសឡើងែពស់្សចប់ពីឆ្ប ំ២០០៥ រឺសកើនដល់០,៩លានរខរ ៉ោ
លកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ២០០៩ មុនសពលធាល ក់មករតឹម០,៧៧លានរខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ២០១០។ ផលិតកមម
សរបងរពឹំងថានឹងធាល ក់ចុេះមករតឹម ៧០០.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ២០២០ និងបនថធាល ក់ចុេះសទៀតបនាធ ប់ពី
សនាេះ (EIA 2012)។  
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របូទី២.១ ផលិតកមមសរបងនិងការនំាសចញសរបងស្សរបុ ( ន់រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ) 

 
ស្សមាគ ល់ៈ  ផលិតកមមសរបងស្សរបុរមួមានសរបងសៅ ឧស្សម័នធមមាតិរាវ និងឧស្សម័នរាវដនទសទៀត 
របភពៈ EIA International Energy Statistics (2011). 

២.៣ ទរមង់និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 
 សស្សដឌកិចចអាខស្ស៊ែនបហសង់មានលកខណៈពំុលអសទកាលពីសពលទទួលរនឯករាជយនិងសៅ ក់កណាថ ល  
ទី១ ននទស្សវតសរឆ៍្ប ំ១៩៩០។ សស្សដឌកិចចកាលសនាេះសៅសែាយនិងមានអរតានិកមមភាពែពស់្ស រឯីភាពរកីរកសកើត
មាន ស្សសពញរបសទស្ស។ អរតាភាពរកីរកសស្សមើជិត៥០%សៅឆ្ប ំ២០០១។ ចំណូលស្សរុបរបស់្សរដឌទទួលរនតិច
ាង១៥%នន ផស្សស្ស រឯីឱនភាពថវកិាមានរហូតដល់១០%នន ផស្សស្ស។ ាលទនផល រូបិយវតទុនីយកមម
បំណុលនិងការសរេះពុមភលុយបខនទមរនសធវើឲ្យតនមលរបិូយប័ណតថយចុេះនិងអរតាអតិផរណាសកើនសឡើង (World 

Bank 2006)។  

 អាខស្ស៊ែនបហសង់ធាល ប់ទទួលរនកំសណើ នសស្សដឌកិចចែពស់្សចប់ពីមានកំសណើ នផលិតកមមសរបងសៅឆ្ប ំ
២០០៥ និងរនបនថរកីចំសរ ើនឆលងផុតវបិតថិសស្សដឌកិចចពិភពសលាកសៅឆ្ប ំ២០០៩ សក់េះបីាឱកាស្សកំសណើ នរន
ថយចុេះសៅពីរឆ្ប ំចុងសរកាយសនេះក៏សោយ។ ចសនាល េះឆ្ប ំ២០០២-១១ សស្សដឌកិចចរនសកើនាមធយម១២,៨%កបុងមួយ
ឆ្ប ំ។ កំសណើ នែពស់្សសនេះរនមកពីកំសណើ នផលិតកមមសរបង កបុងសនាេះវស័ិ្សយសរបងរនរមួចំខណករបខហល៦០%
ននស្សកមមភាពសស្សដឌកិចច។ រឯីសស្សដឌកិចចមិនខមនសរបងមានកំសណើ នាមធយម១៣%សៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៥-០៦។  

 ភាពរកីរកមានការថយចុេះពី៥០%សៅមុនសពលផលិតកមមសរបងសកើនែពស់្សមករតឹម១៥%នាសពលថមីៗ
សនេះ រឺសោយោរមានការបសងើើតការ រនិងកំសណើ នររក់ឈបួលក៏ដូចាការសផធរោច់ររក់តាមរយៈកមមវធីិ
ស្សងគមតាមរកុមសគ្មលសៅ (IMF 2011)។ សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី កំសណើ នសស្សដឌកិចចនិងការកាត់បនទយភាពរកីរក   
កំ់ងសនេះរនមកពីវស័ិ្សយសរបងនិងចំណាយោធារណៈែពស់្ស។ សស្សដឌកិចចមិនខមនសរបងកាល យាមាន             
ការពឹងខផអកសលើចំណាយោធារណៈ កបុងសនាេះវស័ិ្សយឯកជនមិនខមនកសិ្សកមមមានការពឹងខផអកខាល ំងសលើ        
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កិចចស្សនោាមួយរោឌ ភិរល។ ស្រស្សសដៀងគ្មប សនេះ ការកាត់បនទយភាពរកីរករឺរនមកពីកំសណើ នកបុង                    
វស័ិ្សយសំ្សណង់និងសស្សវកមម ខដលមានការផារភាជ ប់ខាល ំងាមួយចំណាយោធារណៈមូលធន។  

តារាង២.២ សូ្សចនាករសស្សដឌកិចច 
 មុនរកីចសរមើន (២០០១-២០០៣) សពលរកីចសរមើន (២០០៥-២០០៨) 
កំសណើ ន ផស្សស្ស មិនខមនសរបង ១១,៤ ១៣ 
មូលនិធិសរបង (ភាររយនន ផស្សស្ស) ១១,២ ២៤,២ 
អរតាភាពរកីរក ៤៩,៦ ១៥,៨ 
ចំណាត់ថាប ក់ននការរបកួតរបខជងធុរ
កិចច 

៦២ ៥៥ 

ផស្សស្ស កបុងមនុស្សសមាប ក់ (រិតដុលាល រ  
អាសមរកិ តនមលបចចុបផនប)  

៨៦៥ (២០០៣) ២០១០ (២០០៨) 

ចំណូលសរបង/ចំណូលរោឌ ភិរល ៣០%  
របភពៈ IMF Article IV (2011); World Development Indicators (World Bank) 

 

របូទី២.២ បខរមបរមួលាភាររយរបចំឆ្ប ំរិតតាមតនមលសថរ 

 
របភពៈ IMF Article IV (2007, 2012). 

ចប់ពីឆ្ប ំ១៩៩៧មក ភាររយរបស់្សឧស្សាហកមមសៅកបុង ផស្សស្ស រនសកើនពី៤០%សៅសពលរន      
ឯករាជយដល់៧០%សៅឆ្ប ំ២០០៩។ កំសណើ នរបស់្សឧស្សាហកមមសនេះតាមពិតសៅរឺមានការររបដណថ ប់ខាល ំងពី
ផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័ន។ ផធុយសៅវញិ ភាររយននវស័ិ្សយកសិ្សកមមនិងសស្សវកមមរនថយចុេះាបនថបនាធ ប់។ 
រិតរតឹមឆ្ប ំ ២០១១ វស័ិ្សយកសិ្សកមមរមួចំខណកខត៥%ប៉ោុសណាត េះ រឯីវស័ិ្សយសស្សវកមមរមួចំខណក២៧%នន
ស្សកមមភាពសស្សដឌកិចចស្សរបុ។ សស្សដឌកិចចខដលមានការផ្ទល ស់្សបថូរទរមង់ឧស្សាហកមមយ៉ោងសលឿនដូចសនេះបញ្ញជ ក់ថា
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អាខស្ស៊ែនបហសង់រនខរបាមានការពឹងខផអកខាល ំងាងមុនសលើវស័ិ្សយអីុរដូកាបួនិងជួបបញិ្ញលំរកសលើការ រ
ពិពិធកមមសស្សដឌកិចច។  

របូទី២.៣ ទរមង់សស្សដឌកិចច (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ World Development Indicators(World Bank) 

២. ៤ ការររប់ររងចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន 
 សំ្សណួរក់ក់ទងសៅនឹងវធីិោស្រស្សថររប់ររងចំណាយ និងខបងខចកចំណូលសរបងរវងជំនាន់បចចុបផនប
និងជំនាន់សរកាយរនកាល យារជុងមួយយ៉ោងសំ្សខាន់ស្សរមាប់ការ រអភិវឌណន៍សស្សដឌកិចចសៅតាមបណាថ របសទស្ស
ាសរចើនខដលស្សមផូរធនធានធមមាតិ។ អាខស្ស៊ែនបហសង់ក៏មិនែុស្សពីរបសទស្សដនទសទៀតខដលចំណូលសរបងា
ចំខណកមួយធំសៅកបុងវស័ិ្សយោធារណៈ។ សរកាយសពលរកសឃើញសរបងនិងឧស្សម័ន អាខស្ស៊ែនបហសង់រនជួប     
ការលំរកសលើការ រររប់ររងមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចដូចារសបៀបររប់ររងលំហូរចំណូលខដលសចេះខតសកើនសឡើងសៅ
កបុងវស័ិ្សយោធារណៈ ការសឡើងចុេះខាល ំងរបស់្សរណនីចរនថ ការរកាសស្សទរភាពហិរញ្ដវតទុនិងមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច       
ឥទនិពលរបស់្សជមៃឺហូឡង់ និងស្សកាថ នុពលននការសរបើររស់្សធនធានោធារណៈមិនរនរតឹមរតូវខដលរបសទស្ស
ស្សមផូរធនធានាសរចើនរនជួបរបទេះ។  

 សរស្សសងើតសឃើញថា លំហូរចំណូលសរបងសៅអាខស្ស៊ែនបហសង់រនសកើនសឡើងយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សដល់
ករមិតមួយែពស់្សបំផុត (សបើសធៀបសៅនឹងទំហំសស្សដឌកិចច) ប៉ោុខនថមានការរ៉ោ ន់ោម នថាចំណូលសនេះនឹងធាល ក់ចុេះកបុង
សពលឆ្ប់ៗខាងមុែសនេះ។ បុរគលិកលកខណៈននលំហូរចំណូលខបបសនេះក់មក់រឲ្យមានការស្សនសំទុកែលេះនន
ចំណូលកំ់ងសនេះរឺសោយោរមានសហតុផលយ៉ោងសហ្គចណាស់្សពីរ។ ទី១ ការស្សនសំសនេះរឺាចំខណកទុក
ស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយ សៅសពលចំណូលសរបងនឹងរតូវធាល ក់ចុេះ។ ទី២ រឺសោយោរអាខស្ស៊ែនបហសង់អាច
ជួបរបទេះនឹងបញិ្ញកងវេះស្សមតទភាពស្រស្សូបយករបស់្សសស្សដឌកិចចរបសិ្សនសបើចំណូលកំ់ងអស់្សសនាេះរតូវរនចយ
អស់្សសៅវញិ។ ទនធឹមគ្មប សនេះ សោយោរការសឡើងចុេះតនមលនិងទំហំធំរបស់្សវស័ិ្សយសរបងសៅកបុងសស្សដឌកិចចក៏ដូចា
ថវកិាោរសពើពនន សគ្មលនសយរយរកាសស្សទរភាពសលើការចំណាយរបស់្សរដឌក៏ាកតាថ មួយរតូវការចំរច់ផង    
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ខដរ។ ការរពួយររមភកំ់ងសនេះរនរមួចំខណកដល់ការទុកោក់និងររប់ររងចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នសៅ      
អាខស្ស៊ែនបហសង់។  

 លំហូរចំណូលសរបងខាល ំងនំាមកាមួយនូវហ្គនិភ័យក់ក់ទងនឹងការសរបើររស់្សមិនមានរបសិ្សទនភាព
និងការសរបើររស់្សែុស្សសោយោរកងវេះខាតស្សមតទភាពោទ ប័ន។ ហ្គនិភ័យខបបសនេះាបញិ្ញរតឹខតធំស្សរមាប់
ករណីអាខស្ស៊ែនបហសង់ខដលមានរបនពណីររប់ររងសោយខផអកសលើការចូលរមួពីថាប ក់សរកាម និងាសករ ថិ៍ដំខណល
បនសល់ទុកពីរបបសស្សដឌកិចចខផនការដ៏យូរ។ ផធុយពីសនេះ រោឌ ភិរលអាខស្ស៊ែនបហសង់រនសបថាញ យកចិតថទុកោក់
ែពស់្សសលើការសរបើររស់្សចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័ន និងធានាថារបសយជន៍ខដលរនមកពីធនធានធមមាតិ    
កំ់ងសនេះនឹងរនារបសយជន៍សៅដល់របាពលរដឌររប់រូបនិងជំនាន់សរកាយៗ។  

មូលនិធិសរបង 

 សដើមផីររប់ររងចំណូលធនធាន មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ (SOFAR) រតូវរនបសងើើត 
សឡើងសៅឆ្ប ំ១៩៩៦ សោយោរមានការរពួយររមភខាល ចមានការចយវយធនធានកំ់ងសនេះមិនរនរតឹមរតូវ
សៅសលើរបសភទចំណាយអស្សកមម ឬ បសរមើឲ្យសហតុផលនសយរយ។ មូលនិធិសរបងោធារណរដឌ                   
អាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវរនបសងើើតសឡើងានីតិបុរគលឯករាជយស្រស្សបចាប់មួយខដលមានអំណាចកបុងការសធវើសំ្សសណើ
ខផនការចំណាយធនធានរបស់្សមូលនិធិ។ រាល់ការចំណាយថវកិាពីមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ 
(មិនថាាការគំ្មរទថវកិា ឬ តាមរសរមាងាក់លាក់) រតូវខតមានការអនុម័តពីរបធានាធិបតី។ រដឌស្សភាមាន
អំណាចតិចតួចណាស់្សសៅសលើការចំណាយសនេះពីសរ េះែលួនមិនមានភារកិចចសធវើពរ ង ឬ វសិោធណកមមសៅសលើ
សំ្សសណើ ថវកិាខដលសរៀបចំសោយរកសួ្សងហិរញ្ដវតទុសទ ប៉ោុខនថរដឌស្សភាមានសិ្សទនិអាចរចនសចល ឬ អនុម័តថវកិា។ 
ារមួមានន័យថាអភិរលកិចចរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ស្សទិតសៅសរកាមអំណាចរបស់្ស
របធានធិបតីខាល ំងសោយមានការរតួតពិនិតយតិចតួចពីការសធវើស្សវនកមមរបចំឆ្ប ំនិងការអនុម័តរបស់្សស្សភាសៅសលើ
សស្សចកថីស្សសរមចកបុងការចំណាយ។  

 ាទូសៅមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវរនសរៀបចំសដើមផីផថល់ាយនថការហិរញ្ដវតទុមួយ 
ស្សរមាប់ខញកការស្សសរមចចិតថក់ក់ទងនឹងការសធវើអាជីវកមមសរបងសចញពីការស្សសរមចចិតថសលើចំណាយ             
ោធារណៈ និងស្សរមាប់ផថល់ភាព យស្រស្សួលដល់ការរកាសស្សទរភាពចំណាយោធារណៈពីមួយឆ្ប ំសៅមួយឆ្ប ំ
សៅកបុងរបូភាពមួយខដលអាចជួយបងើឲ្យមានសស្សទរភាពរបិូយប័ណត។ មោ៉ោងវញិសទៀត មូលនិធិសរបងោធារណ
រដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រកាទុកចំណូលសរបងឲ្យរនសរចើនសឡើងៗនិងសដើរតួនាទីាមូលនិធិគំ្មរទថវកិាសដើមផីធានាឲ្យ
មានសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច តមាល ភាពសៅកបុងការររប់ររងចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន និងរកាសុ្សវតទិភាព
ធនធានស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយ។ មូលនិធិសនេះក៏មានបំណងផងខដរកបុងការររប់ររងចំណូលធំៗនិង
ចំណូលបសណាថ េះអាស្សនបសដើមផី យស្រសួ្សលកបុងការសដើរតួាមុែ រស្សនសំ ឬ សស្សទរភាពនីយកមម និងសដើមផីផគត់ផគង់
ការររប់ររងថវកិាដល់រសរមាងាក់លាក់។ សលើស្សពីសនេះ មូលនិធិសរបងសនេះអនុញ្ញដ តឲ្យរោឌ ភិរល              
អាខស្ស៊ែនបហសង់អាចរកានិរនថរភាពរបស់្សកមមវធីិចំណាយោរសពើពនន ាពិសស្សស្សក់ក់ទងនឹងការអនុវតថរសរមាង
វនិិសយរខដលរនសរគ្មងរចួ។  

តារាង២.៣ ស្សសងខបពីសគ្មលបំណងនិងនីតិវធីិការររប់ររងហិរញ្ដវតទុនិងលំហូរោច់ររក់របស់្ស    
មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់។ ាសគ្មលការណ៍ មូលនិធិសនេះរនសផ្ទថ តសៅសលើតួនាទីាមូលនិធិ
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ស្សនសំាាងសស្សទរភាពនីយកមម។ ារមួ ការដកោច់ររក់ពីមូលនិធិមិនរតូវសលើស្សពីចំណូលខដលទទួលរន
សៅកបុងឆ្ប ំាក់លាក់មួយសទ។ សនេះអាចធានារនថារទពយធនរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់
មិនមានការថយចុេះសទពីមួយឆ្ប ំសៅមួយឆ្ប ំ។ រួរកត់ស្សមាគ ល់ថា មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់សធវើ           
ការវនិិសយរភារសរចើនននរទពយស្សមផតថិរបស់្សែលួនសៅបរសទស្សសដើមផីសចៀស្សវងបញិ្ញកងវេះស្សមតទភាពស្រស្សូបយក
របស់្សសស្សដឌកិចចខដលអាចបងើឲ្យសស្សដឌកិចចសហើមនិងមានអតិផរណា។ រទពយស្សមផតថិភារសរចើនររប់ររងសោយ
មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់សោយែលួនឯងផ្ទធ ល់ និងសរបើររស់្សស្សរមាប់វនិិសយរសលើឧបករណ៍
ធានាបំណុល (ប័ណតបំណុលរោឌ ភិរលបរសទស្ស) មូលនិធិទីផាររបិូយវតទុ និងបសញ្ដើធនាគ្មរ។ ឧបករណ៍កំ់ង
សនេះរតូវមានចំណាត់ថាប ក់យ៉ោងសហ្គចណាស់្សករមិត A របស់្ស Standard & Poor ឬ របស់្ស Fitch។ 

តារាង២.៣ សគ្មលបំណងនិងបញ្ដតថិរបស់្សមូលនិធិសរបង 

សគ្មលបំណង បញ្ដតថិចូល បញ្ដតថិសចញ ោទ ប័ន វនិិសយរសរៅ
របសទស្ស 

សផ្ទថ តសលើការ
ស្សនសំាង
សស្សទរភាព          
នីយកមម 

ចំខណករបស់្សរោឌ ភិរល
សៅកបុងកិចចស្សនោ       
ខចកផលាមួយរកុមហ៊ែុន
សរបងបរសទស្ស (ស្សរមាប់អ
ណថូ ងសរបងសរកាយឯក
រាជយពីសូ្សសវៀត) 

ការដកោច់ររក់មិនរតូវ
សលើស្សចំណូលខដលទទួល
រនកបុងឆ្ប ំាក់លាក់មួយ។ 
ការសផធរោច់ររក់អាចសធវើ
សៅរនស្សរមាប់ថវកិា       
វនិិសយរោធារណៈ។      
វនិិសយរផ្ទធ ល់អាចអនុវតថ
រនកបុងរសរមាងស្សរមាប់
ជនសភៀស្សែលួន បំពង់សរបង 
និងទឹក ឬ ធារាោស្រស្សថ។  

មូលនិធិសរបង
ោធារណរដឌ
អាខស្ស៊ែនបហសង់ 
និង             
ការររប់ររង
រទពយស្សមផតថិ
អនថរាតិ  

៦០%ារទពយ
ស្សកមមនិង៤០%
ាមូលប័រត
បំណុល       
ោធារណៈ 

 

 ដោរកាមខាងសរកាមប ិញពីលំហូរចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន និងោទ ប័នខដល ក់ព័នន។ មូលនិធិ
សរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ខបងខចកមូលនិធិសចញាបីរចកខាងសរកាម៖ 

 ចំណាយរដឌរលៈ សៅឆ្ប ំ២០១១ មានចំណាយសស្សមើ៧២លានដុលាល រ។  
 រសរមាងសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងស្សងគមកិចចៈ សៅឆ្ប ំ២០១១ មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់
រនចំណាយ០,៧ ន់លានដុលាល រសៅសលើរសរមាងសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងស្សងគមកិចចស្សរមាប់           
ជនសភៀស្សែលួនខដលទទួលរងផលប៉ោេះ ល់ពីជំសលាេះរវងអាសមនីនិងអាខស្ស៊ែនបហសង់សៅ Nagomo-

Karabakh និងការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័ននដូចា បំពង់សរបង Baku-Tbilisi-Ceyhan របស់្សរកុមហ៊ែុន
សរបងរដឌ     អាខស្ស៊ែនបហសង់ (SOCAR)។ កំ់ងសនេះាចំខណកខដលមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែ
នបហសង់រនរមួចំខណកសលើចំណាយមូលធន។  
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 ការសផធរោច់ររក់សៅឲ្យថវកិាាតិៈ ការសផធរោច់ររក់រឺាចំខណកដ៏សំ្សខាន់កបុងចំណាយរបស់្ស     
មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ កបុងសនាេះ១១,៤៦ ន់លានដុលាល រ ឬ សស្សមើនឹង៦០%នន
ចំណាយរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់សៅឆ្ប ំ២០១១។  

របូទី២.៤ លំហូរចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របភព: World Bank (2006). តួសលែរបចំឆ្ប ំរនមកពីររយការណ៍របចំឆ្ប ំរបស់្ស  SOFAR 2011 

 ចំណូលរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ខដលរនមកពីររប់របភពចំណូលរនសកើន
ពី ៧០៥លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៥ ដល់១៤,៥ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨ សោយោរផលិតកមមសកើនសឡើង 
និងនថលសរបងរនសកើនសឡើង។ សៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៤-១៤ មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់អាចទទួល
រនចំណូលស្សរបុរបខហល៥០ ន់លានដុលាល រ រឯី២០ ន់លានដុលាល រសផសងសទៀតរឺាចំណូលផ្ទធ ល់សៅកបុង
ថវកិារដឌ។  

 សៅឆ្ប ំ២០០៤ អនុរកិតសលែ១២៨របស់្សរបធានធិបតីរនតរមូវឲ្យមូលនិធិសរបងោធារណរដឌ         
អាខស្ស៊ែនបហសង់អនុវតថលកខែណឍ ាក់លាក់ាងមុន កបុងសនាេះរតូវរកាទុកមូលនិធិឲ្យរនយ៉ោងសហ្គចណាស់្ស
២៥% ននចំណូលរបចំឆ្ប ំសៅសពលចំណូលមានការសកើនសឡើងែពស់្ស (រវងឆ្ប ំ២០០៩-២០១០)។ មូលនិធិសរបង
ោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រនស្សនសំទុក៣៥% និង៥០%ននចំណូលសៅឆ្ប ំ២០០៣ និង២០០៤។ សនេះមាន
ន័យថា មូលនិធិស្សនសំរនសកើនសឡើងយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សាពិសស្សស្សសៅសពលចំណូលសរបងសឡើងែពស់្សចប់តំាងពី
ឆ្ប ំ២០០៨មក។ កំសណើ នចំណូលែពស់្សសនេះរឺបណាថ លមកពីការសឡើងតនមលសរបងក៏ដូចាសោយោរភារហ៊ែុន
របស់្សរោឌ ភិរលសៅកបុងផលសរបងចំសណញពី២៥% សៅ៨០%សៅឆ្ប ំ២០០៨ សរកាយសពលចប់អនុវតថខផនការ
វនិិសយរបឋមសឡើងវញិ។ ារមួ មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រកាទុកចំណូលាង៣៥%ទុកា
មូលនិធិបរមុង។ រិតរតឹមនថៃទី ៣១ ខែធបូរ ឆ្ប ំ២០១១ មូលនិធិបរមុងរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌ             

ចំណូលពននសលើ
ររក់ចំសណញពី 

SOCAR និង នដរូ 
ACG 

មូលនិធិសរបងោធារណរដឌ
អាខស្ស៊ែនបហសង់ (SOFAR) 

ថវកិារដឌ 

មូលនិធិរសរមាងស្សងគមកិចច និង
សហោឌ រចនាស្សមព័នន 

ការចំណាយរដឌរល SOFAR 

ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន (ររក់ 
រ វ ន់ ផលចំសណញពីការលក់ 
សរបងនិងឧស្សម័ន (៩៧,៦%)       
ការខបងខចកររក់ចំសណញសរបង  
នថលឈបួលធនធានធមមាតិ នថល
ជួលដី ចំសណញពីការវនិិសយរ 
រទពយស្សកមម 

១៩,៣  ន់លានដុលាល រ 

១១,៤៦  ន់លានដុលាល រ 

០.៧  ន់លានដុលាល រ 

៧២ លានដុលាល រ  
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អាខស្ស៊ែនបហសង់មានចំនួន២៨,៩ ន់លានដុលាល រ ខដលសស្សមើនឹង៦១ដងសធៀបសៅនឹងឆ្ប ំ២០០១។ ទនធឹមសនេះ 
៣៦,៥ ន់លានដុលាល រននចំណូលស្សរបុរតូវរនសរបើររស់្សាចំណាយ។  

របូទី២.៥ ចំណូលសរបងនិងមូលនិធិបរមុង (លានដុលាល រ) 
 

 
 
របភពៈ មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ (SOFAR), ររយការណ៍របចំឆ្ប ២ំ០១១.  (as of December 31, 2011) 

២.៥ សតើអាខស្ស៊ែនបហសង់សរបើររស់្សចំណូលធនធានយ៉ោងដូចសមថច? 
 មុនសពលបសងើើតមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ របសទស្សអាខស្ស៊ែនបហសង់ពំុមានបសងើើត     
មូលនិធិសរបងាផលូវការសទ ប៉ោុខនថរនអនុវតថមូលនិធិសរបងស្រស្សសមាលសោយករមិតមិនឲ្យសរបើររស់្សររក់រ វ ន់ 
(ខដលរកុមហ៊ែុនបរសទស្សរនបង់ស្សរមាប់សំុ្សសិ្សទិនរកុរកសរបង) កំ់ងអស់្សស្សរមាប់សធវើហិរញ្ដបផក់នឱនភាពថវកិា
សទ។ ទនធឹមសនេះរកុមហ៊ែុនសរបងរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រនផថល់មូលនិធិស្សរមាប់ចំណាយចរនថតាមរយៈការសផធរររក់
ចំណូលពននសោយផ្ទធ ល់សៅឲ្យថវកិាាតិនិងតាមរយៈកំសណើ នបំណុលខដលាការឧបតទមភធនយ៉ោងសំ្សខាន់
ស្សរមាប់ការសរបើររស់្សសរបង។ កបុងន័យសនេះ ការសរបើររស់្សចំណូលពនននិងររក់រ វ ន់ពីវស័ិ្សយសរបងមាន       
លកខណៈស្រស្សបគ្មប នឹងសគ្មលការណ៍ចំណូលអចិន្នថយ៍ខដលសរបើររស់្សចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នឲ្យមាន           
និរនថរភាព។ រឯីការឧបតទមភធនតាមរយៈកំសណើ នបំណុលពំុមានលកខណៈស្រស្សបគ្មប នឹងសគ្មលការណ៍ចំណូល     
អចិន្នថយ៍ខដលសរបើររស់្សចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នឲ្យមាននិរនថរភាពសទ។  

 សៅសពលបសងើើតមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ ការសធវើហិរញ្ដបផក់នថវកិាទូសៅរបស់្សរដឌ
រតូវរនបញ្ច ប់។ ផលសរបងចំសណញនិងចំណូលពីររក់រ វ ន់រតូវរនរកាទុកសៅកបុងមូលនិធិសរបងជំនួស្សវញិ 
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និងរតូវរនអនុវតថរបកបសោយភាពរបុងរបយ័តប។ មូលនិធិខលងអនុញ្ញដ តឲ្យសរបើររស់្សាផលូវការស្សរមាប់សធវើ     
ហិរញ្ដបផក់នថវកិាបស់្សរដឌសទៀតសហើយ ប៉ោុខនថមូលនិធិសនេះសៅខតអាចសរបើររស់្សរនរបសិ្សនសបើមានអនុរកិតយ
របស់្សរបធានាធិបតី។ ការវភិារសលើសគ្មលនសយរយសៅអាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវយកចិតថទុកោក់សៅសលើទំហំ
ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នសៅកបុងសស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ សយងសៅសលើបុរគលិកលកខណៈរបស់្សចំណូល រោឌ ភិរល
អាខស្ស៊ែនបហសង់រនបសងើើតយុទនោស្រស្សថររប់ររងចំណូលសរបងរយៈសពលខវង (LTORMS) សៅឆ្ប ំ២០០៤ សោយ
អនុវតថតាមសគ្មលការណ៍ចំណាយពិតសថរ ខដលមានន័យរបហ្គក់របខហលគ្មប នឹងរបូមនថស្សមមតិកមមចំណូល      
អចិន្នថយ៍។ សយងតាមស្សមមតិកមមចំណូលអចិន្នថយ៍រោឌ ភិរលរួរខតសំ្សឡឹងសៅមុែសោយពោយមថលឹងខថលង
រវងចំណាយសរបើររស់្សពីមួយឆ្ប ំសៅមួយឆ្ប ំាមួយនឹងចំណូលអចិន្នថយ៍ ឬ មោ៉ោងសទៀតមានន័យថាចំណាយ
សរបើររស់្សសថររបស់្សរដឌពីមួយឆ្ប ំសៅមួយឆ្ប ំរតូវសស្សមើនឹងតនមលបចចុបផនបរបចំឆ្ប ំរបស់្សរទពយស្សមផតថិសរបងខដល    
រពឹំងទុក។ វធីិោស្រស្សថសនេះអាចជួយបសញ្ជ ៀស្សរបសទស្សឲ្យផុតពីវដថសឡើងចុេះននសស្សដឌកិចចនិងជួយអបកសធវើសគ្មល
នសយរយឲ្យរចួផុតពីឧបស្សរគក់ក់ទងនឹងកងវេះស្សមតទភាពស្រស្សបយករបស់្សសស្សដឌកិចច (Segura 2006)។  របូមនថ
ស្សមមតិកមមចំណូលអចិន្នថយ៍ក៏មានលកខណៈរងឹមំាផងខដរកបុងការទប់ោើ ត់ាមួយនឹងការសឡើងចុេះនថលសរបងកបុង
រយៈសពលែលីនិងជួយកាត់បនទយការសឡើងចុេះការផគត់ផគង់និងតនមលសរបងកបុងរយៈសពលខវង។  

 សៅដំណាក់កាលដំបូងននការលូតលាស់្សផលិតកមមសរបង (២០០៥-០៧) រោឌ ភិរលអាខស្ស៊ែនបហសង់
រនបសងើើនចំណាយោធារណៈយ៉ោងខាល ំងសដើមផីខកលមអសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងសដើមផីបសងើើនររក់ចំណូល។ 
ចំណាយស្សរបុរបស់្សរដឌសៅឆ្ប ំ២០០៨រនសកើនសឡើង៣៧០%សធៀបសៅនឹងឆ្ប ំ២០០៥ ឬ សកើនពី៤១%នន     
សស្សដឌកិចចមិនខមនសរបងសៅឆ្ប ំ២០០៥មក៧៤%សៅឆ្ប ំ២០០៨។ សលើស្សពីសនេះរោឌ ភិរលមានឆនធៈកបុងការ       
តសមលើងររក់សបៀវតសបុរគលិកវស័ិ្សយោធារណៈនិងសស្សវស្សងគមកិចច។ កំសណើ នរបស់្សចំណាយខបបសនេះសចទា
បញិ្ញថាសតើស្សមរមយនិងថាសតើមាននិរនថរភាព ឬ សទស្សរមាប់អនារតខវងឆ្ៃ យ។ ជួនកាលទរមង់ននការចំណាយ
របស់្សអាខស្ស៊ែនបហសង់មិនែុស្សគ្មប ពីនីសហសរយី៉ោ និងអារា៉ោប៊ែីោអូឌីតសទ សក់េះបីាលកខែណឍ សស្សដឌកិចចសៅ           
អាខស្ស៊ែនបហសង់ែុស្សគ្មប ពីរបសទស្សកំ់ងពីរសនេះ។  

 ថវកិារដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ភារសរចើនរនមកពីការសផធរោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបងោធារណរដឌ            
អាខស្ស៊ែនបហសង់ បខនទមសលើចំណូលផ្ទធ ល់ខដលរដឌរបមូលរនពីពននររក់ចំសណញសរបង។ ោច់ររក់ខដលសផធរ
សចញពីមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់សៅឲ្យថវកិារដឌមានចំនួនរបខហល១០%ននចំណូលថវកិារដឌ
ស្សរបុសៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៣-០៧ ប៉ោុខនថរនសកើនយ៉ោងខាល ំងសៅដល់៣៥,៣%សៅឆ្ប ំ២០០៨ និងរនបនថសកើន
រហូតដល់៥៧,៣%ននថវកិារដឌសៅឆ្ប ំ២០១១។ មោ៉ោងវញិសទៀត ការសផធរោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបង      
ោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់សៅឲ្យថវកិារដឌរនសកើនចំនួន៧ដង រឺពី៦៨១លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៧ដល់    
៤,៦ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨។ រួរកត់ស្សមាគ ល់ផងខដរថា ចប់ពីឆ្ប ំ២០០៣មក ចំណូលសរបងខដលរន
បង់សោយផ្ទធ ល់សៅកបុងថវកិាាតិ (ខដលរនសកើនសឡើងសោយោរតនមលសរបងសកើនសឡើង) រនសធវើឲ្យមាន
ចំណូលសលើស្សតរមូវការថវកិា។ ចំណូលខដលសលើស្សរតូវរនរកាទុកសៅកបុងរណនីសស្សទរភាពនីយកមមមួយ
ោច់សោយខឡកខដលររប់ររងសោយរកសួ្សងហិរញ្ដវតទុសៅកបុងរបព័ននធនាគ្មរ។ ចសនាល េះឆ្ប ំ២០១០-១១ ាង
 ក់កណាថ លននចំណាយស្សរុបរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រឺាការសផធរោច់ររក់សៅឲ្យ
ថវកិារដឌ (៣៦,៥ ន់លានដុលាល រ)។ សោយោរមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រនផថល់អាទិភាព
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សលើការស្សនសំ ការអនុវតថាក់ខស្សថងប ិញថា មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ហ្គក់ដូចាពំុស្សសរមច
រនសគ្មលបំណងសំ្សខាន់របស់្សែលួនសទ (ស្សនសំលុយសរបងស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយ)។  

ការចំណាយរបស់្សរដឌសៅទូកំ់ងរបសទស្សស្សរមាប់ឆ្ប ំ២០០៨-១១ (កមមវធីិវនិិសយររដឌ២០០៨-១១) សស្សមើ
របខហល១៧ ន់លានដុលាល រ។ ចំណាយរបស់្សរដឌរនសកើនសឡើងាង៨០%សៅឆ្ប ំ២០០៦ ខដលមានសំ្ស ធ
ខាល ំងសលើអតិផរណា។ សៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៣-០៨ ចំណាយរដឌរនសកើន១០ដង។ កបុងរយៈសពលដូចគ្មប             
អាខស្ស៊ែនបហសង់រនបសងើើនចំណាយមូលធនោធារណៈរនរបខហល១២០០%។ ចំណាយោធារណៈខដល
រនសកើនសឡើងពំុរនជួយឲ្យកងវេះស្សមតទភាពស្រស្សូបយករបស់្សសស្សដឌកិចចមានភាពរបសស្សើរាងមុនសទ និងពំុរន
ជួយឲ្យការសរៀបចំនិងការអនុម័តរសរមាង ឬ កមមវធីិចំណាយោធារណៈមានតមាល ភាពាងមុនខដរ។ ការពឹង
ខផអកខាល ំងរបស់្សអាខស្ស៊ែនបហសង់សៅសលើការនំាសចញសរបងាកតាថ សធវើឲ្យសស្សដឌកិចចរបឈមនឹងការររមាមកំខហង
ខាល ំងសៅនថៃអនារតសោយោរស្សកាថ នុពលននការសឡើងចុេះខាល ំងកបុងទីផារសរបងអនថរាតិ។  

របូទី២.៦ ចំណូលនិងចំណាយរបស់្សរដឌ និងការសផធរោច់ររក់របស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ 
(០០០ ដុលាល រ) 

 
របភពៈ World Economic Outlook Database 2012 (April). SOFAR Annual Report 2011 
 

 ារមួ អាខស្ស៊ែនបហសង់ហ្គក់ដូចារនអនុវតថយុទនោស្រស្សថោរសពើពននខដលបសងើើនចំណាយរនមកពី 
ចំណូលសរបងសៅសលើសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងរសរមាងសផសងៗសទៀតរបស់្សរដឌខដលផថល់ផលកបុងរយៈសពលែលី។ 
រសរមាងននការចំណាយសនេះរឺស្រស្សសដៀងគ្មប សៅនឹងបទពិសោធន៍សៅរបសទស្សអារា៉ោប៊ែីោអូឌីតនិងរបសទស្ស          
នីសហសរយី៉ោ សៅទស្សវតសរឆ៍្ប ំ១៩៧០និង១៩៨០។ ឧក់ហរណ៍ នីសហសរយី៉ោរនបសងើើនចំណាយយ៉ោងស្សននឹក
ស្សនាន ប់ ប៉ោុខនថររប់ររងការរកីលូតលាស់្សរបស់្សវស័ិ្សយសរបងពំុរនលអសទសោយោរការបសងើើនចំណាយររក់
សបៀវតសែពស់្សខដលសធវើឲ្យជមៃឺហូឡង់មានឥទនិពលកាន់ខតខាល ំងសៅសលើវស័ិ្សយសស្សដឌកិចចមិនខមនសរបង។ ការធាល ក់ចុេះ
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តនមលសរបងសលើពិភពសលាកសៅទស្សវតសរឆ៍្ប ំ១៩៨០រនបងខំឲ្យសស្សដឌកិចចសនេះកាត់បនទយចំណាយខដលសធវើឲ្យ
សស្សដឌកិចចធាល ក់ចុេះខាល ំង។ បទពិសោធន៍សៅនីសហសរយី៉ោ និងអារា៉ោប៊ែីោអូឌីតក៏រនប ិញផងខដរថាសស្សដឌកិចច   
មិនខមនសរបងក៏សៅខតរបឈមខាល ំងនឹងការប៉ោេះ ល់ពីការធាល ក់ចុេះចំណូលសរបងនិងចំណាយសបើសក់េះាមាន  
ការោទ បនាសហោឌ រចនាស្សមព័ននទំសនើបៗក៏សោយ។  

របូទី២.៧ ចំណូលនិងចំណាយរបស់្សរោឌ ភិរលកណាថ ល (%នន ផស្សស្ស មិនខមនសរបង) 

  
របភពៈ IMF article IV (2008, 2011) 

ចំណាយមូលធនរនសកើនសឡើងសៅឆ្ប ំ២០០៦ រឺសកើនពី៦,៣%សៅឆ្ប ំ២០០៥ មក១៦,៣%នន ផស្សស្ស 
មិនខមនសរបងសៅឆ្ប ំ២០០៦។ ចំណាយមូលធនរនសកើនែពស់្សបំផុតដល់២៥%សៅឆ្ប ំ២០០៨សៅសពល
ឧស្សាហកមមសរបងរនលូតលាស់្សខាល ំងបំផុត។ ចំណូលរបស់្សរោឌ ភិរលស្សរបុររបដណថ ប់ខាល ំងសោយចំណូល
សរបង រឯីចំណូលពននរនពីវស័ិ្សយមិនខមនសរបងវញិមានចំនួនរបខហល១៥%នន ផស្សស្ស មិនខមនសរបងកាលពី
១០ឆ្ប ំកនលងសៅ។  

២.៦ បញិ្ញនិងការរបឈម 
 សោយោរការរកីលូតលាស់្សវស័ិ្សយសរបង អាខស្ស៊ែនបហសង់ស្សទិតកបុងចំសណាមរបសទស្សខដលទទួលរន 
កំសណើ នែពស់្សកបុងពិភពសលាកស្សសរមចរនកំសណើ នាមធយម១២,៨%សៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៣-១១។ វស័ិ្សយសរបង 
ក៏មានកំសណើ នវជិជមានផងខដរ ប៉ោុខនថអាខស្ស៊ែនបហសង់របឈមនឹងអតិផរណាខដលសកើនសលើស្សពី២០%សៅឆ្ប ំ
២០០៨ សោយោរមានតរមូវការកបុងស្រសុ្សកែពស់្សនិងសគ្មលនសយរយពរងីករបបោរសពើពនន។ កំសណើ ន      
សស្សដឌកិចចសៅអាខស្ស៊ែនបហសង់ភារសរចើនពឹងខផអកសលើការចំណាយរបស់្សរដឌ។ វនិិសយរទុនបរសទស្សរពឹំងថានឹង
ថយចុេះាបសណថើ រៗ ែណៈខដលរសរមាងសរបងនិងឧស្សម័នសំ្សខាន់ៗមានការថបថយចុេះ។  

 សបើរិតតាមររមូសស្សដឌកិចចនិងការចំណាយវញិ ការសផធរោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបងោធារណរដឌ        
អាខស្ស៊ែនបហសង់សៅឲ្យថវកិារដឌមានចំនួនសរចើនចប់ពីឆ្ប ំ២០០៨មក សោយោរការរកីលូតលាស់្សវស័ិ្សយសរបង។ 
ករមិតននការសផធរោច់ររក់សនេះអាចមិនស្រស្សបសៅនឹងសគ្មលបំណងរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌ           
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អាខស្ស៊ែនបហសង់ខដលសរគ្មងស្សនសំចំណូលសរបងស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយ។ សំ្សណួរសចទសៅរតង់ថាសតើ
រកបែ័ណឍ សគ្មលនសយរយនិងការសរៀបចំថវកិាមួយណាខដលអនុញ្ញដ តឲ្យមានកំសណើ នននការដកោច់ររក់
យ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សខបបសនេះ? សៅសលើរកោស្ស មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់មានសគ្មលសៅា
សំ្សខាន់សផ្ទថ តសលើការស្សនសំ។ ឧក់ហរណ៍ បរមិាណោច់ររក់ខដលអាចដករនមិនរតូវសលើស្សពីោច់ររក់
ខដលហូរចូលកបុងឆ្ប ំនីមួយៗសទ។ ប៉ោុខនថាក់ខស្សថង ោច់ររក់របស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់
រតូវរនខបងខចកសៅឲ្យថវកិារដឌស្សរមាប់ហិរញ្ដបផក់នវនិិសយរោធារណៈសនាេះរមួកំ់ងរសរមាងខដលពំុរន
សរគ្មងទុកសៅកបុងថវកិា។ ាក់ខស្សថង អភិរលកិចចរបស់្សមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ស្សទិតសៅ
សរកាមអំណាចរបស់្សរបធានធិបតីសៅសឡើយ។ សបើសក់េះាអាខស្ស៊ែនបហសង់រនសរជើស្សសរ ើស្សយកររមូស្សមមតិកមម
ចំណូលអចិន្នថយ៍ក៏សោយ ក៏របសទស្សសនេះសៅជួបបញិ្ញរបឈមខផបកបសចចកសទស្សកបុងការបសងើើតយនថការខដល
ធានាឲ្យការដកោច់ររក់សៅកបុងដំណាក់កាលសធវើអាជីវកមមធនធានមានបរមិាណសស្សមើគ្មប កបុងដំណាក់កាល
ទទួលផលចំសណញហិរញ្ដវតទុសរកាយសពលអស់្សធនធាន។ ការរ៉ោ ន់ោម នចំណូលអនារតក៏ាបញិ្ញលំរក
មួយផងខដរ រឺសោយោរភាពសឡើងចុេះនិងភាពមិនររកដរបារបស់្សតនមលសរបង។ ដូចសនេះសំ្ស ធកបុងការឲ្យ
មូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់បសញ្ចញោច់ររក់សៅខតបនថរបសិ្សនសបើចំណូលមានការសកើនសឡើង
ខាល ំងនិងឆ្ប់រហ័ស្ស។  

 សលើស្សពីសនេះសៅមានបញិ្ញរបឈមធំៗមួយចំនួនកបុងការរកាឲ្យកំសណើ នមាននិរនថរភាពនិងស្សមធម៌ 
ាក់ខស្សថងសស្សដឌកិចចមិនខមនសរបងសៅមានភាពអន់ថយនិង យរងសរគ្មេះសៅសឡើយ។ ដូចរនពិភាកាខាងសលើ
ស្រោប់ កំសណើ នរបស់្សសស្សដឌកិចចមិនខមនសរបងទទួលរនរបខហល១៣% សហើយកំសណើ នសនេះសរចើនខតរនមកពី   
វស័ិ្សយសស្សវកមមខដល ក់ព័ននខាល ំងាមួយសស្សដឌកិចចសរបង។  

 សយងតាមទរមង់សស្សដឌកិចចនិងដំសណើ រការសស្សដឌកិចចមិនខមនសរបង អាខស្ស៊ែនបហសង់នឹងរតូវសធវើ              
ការសោេះស្រោយសលើបញិ្ញសំ្សខាន់ៗមួយចំនួនសដើមផីសចៀស្សផុតពីបណាថ ោរធនធាន។ ទី១ អាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវ
សោេះស្រោយឧបស្សរគាសរចើនក់ក់ទងនឹងអភិរលកិចចនិងបរយិកាស្សធុរកិចចខដលរារាងំវស័ិ្សយឯកជនកបុង     
ការរមួចំខណកដឹកនំាកំសណើ ន។ រួរកត់ស្សមាគ ល់ថាកំសណើ នកបុងវស័ិ្សយមិនខមនសរបងនិងការកាត់បនទយ            
ភាពរកីរកកនលងមករឺរនមកពីការចំណាយោធារណៈែពស់្ស មិនខមនសោយោរការអភិវឌណវស័ិ្សយឯកជន
សទ។ ទី២ អភិរលកិចចក៏ដូចាការររប់ររងចំណូលសរបងសៅាការរពួយររមភសៅសឡើយ។ អាខស្ស៊ែនបហសង់
សៅកំពុងកោងស្សមតទភាពរបស់្សែលួនកបុងការសធវើសគ្មលនសយរយោរសពើពននទប់ទល់នឹងវដថសស្សដឌកិចចនិងរកា
លំនឹងអតិផរណា។ ទននឹមគ្មប សនេះអាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវពោយមខបងខចកធនធានសរបងស្សរមាប់ារបសយជន៍នា
សពលបចចុបផនបនិងជំនាន់សរកាយ។ កបុងន័យសនេះ ចំណូលសរបងមួយភារធំរតូវរកាទុកសោយខឡកនិងស្សនសំទុក
កបុងមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់។ សនេះមានន័យថា សរមិនរតូវសផធរោច់ររក់សរចើនសៅឲ្យថវកិា
រដឌសទ។  
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ចំណូលសរបងខដលរត់បង់ 

 អាខស្ស៊ែនបហសង់រនបសងើើតរកបែ័ណឍ ចាប់ជំុវញិលទនកមមោធារណៈ។ ចាប់លទនកមមោធារណៈ
ខដលរនសរៀបចំសោយភាប ក់ រលទនកមមរដឌរតូវរនអនុម័តសៅខែធបូ ឆ្ប ំ២០០១ រឯីនីតិវធីិអនុវតថចាប់សនេះរតូវ
រនរបកាស្សឲ្យសរបើររស់្សសោយអនុរកិតសលែ៦៦៨សៅខែមករា ឆ្ប ំ២០០២។ ចាប់សនេះមានបំណងការ រកំុ
ឲ្យមានការសរបើររស់្សចំណូលសរបងែុស្ស។ ក៏ប៉ោុខនថ ការអសងើតខដលសធវើសឡើងសោយមជណមណឍ លអភិវឌណន៍       
សស្សដឌកិចចនិងស្សងគម (២០០៨) រនប ិញថា មានបញិ្ញធៃន់ធៃរកបុងការសរបើររស់្សមូលនិធិកំ់ងសនេះ (រសរមាង
ស្សងគមកិចច) ដូចា ការសរបើររស់្សមូលនិធិមិនស្សមស្រស្សបតាមរយៈសំ្សសណើ ថវកិាែពស់្សាងចំណាយាក់ខស្សថង។ 
សយងតាមការអសងើតសនេះរបខហលា៥០លានដុលាល រកបុងមួយឆ្ប ំរតូវរនរត់បង់សោយោរការសរបើររស់្សមិន
ស្សមស្រស្សប។  

 មូលនិធិធនធានធមមាតិតាមធមមតារតូវរនបសងើើតសឡើងសដើមផីខញកចំណូលធនធានឲ្យោច់ពី       
សស្សដឌកិចចដនទសទៀត ប៉ោុខនថមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់ ក់ព័នននឹងការសធវើហិរញ្ដបផក់នកំ់ង
ចំណាយមូលធននិងចំណាយចរនថ។ សលើស្សពីសនេះ សក់េះបីាមូលនិធិសរបងោធារណរដឌអាខស្ស៊ែនបហសង់រន
ដំសណើ រការយ៉ោងមានតមាល ភាពក៏សោយ ខតដំសណើ រការថវកិាកំ់ងមូលសៅមានភាពស្សមុរោម ញសៅសឡើយ។ សនេះ
បញ្ញជ ក់ថាអាខស្ស៊ែនបហសង់រតូវមានសគ្មលការណ៍ររប់ររងធនធានចាស់្សលាស់្សសដើមផីធានាឲ្យមូលនិធិធនធាន
ធមមាតិរនផថល់របសយជន៍ាអតិបរមាដល់សស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។  

២.៧ បទពិសោធន៍ 
 បទពិសោធន៍ពីរបសទស្សអាខស្ស៊ែនបហសង់រនផថល់សមសរៀនសំ្សខាន់ពីរក់ក់ទងនឹងការររប់ររងចំណូល
ធនធានធមមាតិនិងររមូសស្សដឌកិចចននការចំណាយ។ ទី១ មូលនិធិធនធានធមមាតិមានតួនាទីសំ្សខាន់កបុង      
ការររប់ររងធនធានសរបង ាពិសស្សស្សកបុងរយៈសពលវស័ិ្សយសនេះមានការលូតលាស់្សខាល ំង។ ប៉ោុខនថវក់មក់រឲ្យ
មានសគ្មលការណ៍ររប់ររងធនធានចាស់្សលាស់្សសដើមផីធានាថាមូលនិធិកំ់ងសនេះរតូវរនររប់ររងស្សមស្រស្សប 
និងរនារបសយជន៍អតិបរមាដល់សស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ ទី២ បទពិសោធន៍សៅអាខស្ស៊ែនបហសង់ប ិញថា      
ការររប់ររងថវកិាលអនិងោទ ប័នរងឹមំាស្សរមាប់អនុវតថចំណាយោធារណៈឲ្យមានរបសិ្សទនភាពរឺាកតាថ ចំរច់
សដើមផីសចៀស្សវងនូវរតុភូតមិនលអខដលបណាថ របសទស្សស្សមផូរធនធានាសរចើនរនជួបរបទេះ សបើពំុដូចសនេះសទ
ហ្គនិភ័យននការចំណាយែពស់្សអាចសកើតមានកាន់ខតធៃន់ធៃរ។  
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ជំពូក ៣ 
ោធារណរដឌហ្គគណា 

 

 

 

 

 

 

 

៣.១ សស្សចកថីសផថើម 
ោធារណរដឌហ្គគ ណារឺារបសទស្សមួយស្សទិតសៅភារខាងលិចននទវីបអា្ហវិក ខដលមានរពំរបទល់

ខាងលិចាប់នឹងរបសទស្សកូតឌឺវរ័ ខាងសជើងាប់នឹងរបសទស្សបូរីណាហ្គវ សូ្ស ខាងសកើតាប់នឹងរបសទស្សតូសហ្គគ
នឹងខាងតផូងាប់នឹងឈូងស្សមុរទហគីសណ។ របសទស្សហ្គគ ណាធាល ប់ស្សទិតសៅសរកាមអាណានិរមននចរកភព
អង់សរលស្សសហើយទទួលរនឯករាជយសៅខែមិនា ឆ្ប ំ១៩៥៧ ។ របសទស្សសនេះខបងខចកា១០តំបន់រដឌរល និង 
១៧០ស្រស្សុក ខដលមានរបាជនស្សរបុ២៥លាននាក់ កបុងសនាេះរមួមានរបមាណា១០រកុមខដលមានវបផធម៌និង
ភាោសផសងៗគ្មប ។ សក់េះាយ៉ោងដូចសនេះកថី ពំុមានតំបន់ណាមួយខដលមានជនាតិខតមួយរស់្សសៅណាស់្ស។    
ទីរបជំុជនរឺាកខនលងចំរេុះជនាតិាងសរ សោយោរមានការសធវើចំណាកស្រស្សុកពីទីជនបទមករកការ រសធវើសៅ
តំបន់ទីរកុង។  

របសទស្សហ្គគ ណារនឆលងកាត់ការផ្ទល ស់្សបថូរការររប់ររងរបសទស្សពីរបបសយធាមការបបសីុ្សវលិ      
តាមរយៈការសរេះសឆ្ប តពហុបកសថាប ក់ាតិាសលើកដំបូងសៅឆ្ប ំ១៩៩២។ ចប់តំាងពីសពលសនាេះមក របសទស្ស         
ហ្គគណារនឆលងកាត់ដំសណើ រការសរេះសឆ្ប តសារជ័យចំនួន៥សលើកសោយសារជ័យ សហើយធាល ប់រនសធវើការសផធរ
អំណាចសោយស្សនថិវធីិពីរោឌ ភិរលកាន់អំណាចសៅឲ្យរណបកសរបឆំ្ងចំនួនពីរសលើក។ ការសផធរអំណាចចុង
សរកាយសធវើសឡើងសៅឆ្ប ំ២០០៩ សហើយការសរេះសឆ្ប តបនាធ ប់សរគ្មងនឹងសធវើសឡើងសៅកបុងខែធបូ ឆ្ប ំ២០១២ សនេះ។ 
រណបកសនសយរយពីរខដលមានឥទនិពលាងសររឺរណបកសសស្សបហ្គាតិ (NPP) និងរណបកស              
របាធិបសតយយ (NDC)។ រណបកសកំ់ងពីរសនេះទទួលរនការគំ្មរទសស្សធើរខតសស្សមើគ្មប ពីអបកសរេះសឆ្ប ត។  

 ការរបតិបតថិោស្សនាមានការផ្ទល ស់្សបថូររួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់។ កាលពីឆ្ប ំ១៩៦០ របាជនរបមាណ៣៨% 
រឺាអបករបនពណីនិយមខដលសគ្មរពនិងរបតិបតថិតាមជំសនឿនិងរបនពណីខបបជនាតិសដើម។ អបករបតិបតថិ
ឥោល មោស្សនាមានរបមាណា៣០% រឯី២៤%សទៀតសគ្មរពររឹស្សថោស្សនា។ ប៉ោុខនថជំសរឿនថាប ក់ាតិឆ្ប ំ២០០០ 

នផធដីៈ ២៣៨ ៥០០ រម២ 

របាជនស្សរបុៈ ២៥ លាននាក់ 
ផស្សស្សៈ ៣៩  ន់លាន ដុលាល រអាសមរកិ 

ចំណូលមធយមកបុងរបាជនមាប ក់ៈ ១.៥៧០ ដុលាល រអាសមរកិ 
ោស្សនាៈ ររឹស្សថោស្សនា ៦៩% និង ឥោល ម ១៦%  
ផលិតកមមសរបងៈ ៨៥.០០០ រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ (២០១១) 
ផលិតកមមមាស្សៈ ៣,៥ លានសអានស៍្ស (២០១១) 
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រនប ិញថាររឹស្សថោស្សនិកមានរហូតដល់៦៩%ននរបាជនស្សរបុ រឯីោស្សនិកឥោល មថយមករតឹម១៦%        
ែណៈខដលអបករបនពណីនិយមសៅស្សល់រតឹមខត៩%ប៉ោុសណាត េះ។  

៣.២ ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម  
 របសទស្សហ្គគ ណារឺារបសទស្សខដលផលិតខរ ៉ោមាស្សធំាងសរសៅទវីបអា្ហវិកបនាធ ប់ពីរបសទស្សអារហិក
ខាងតផូងសហើយក៏ារបសទស្សធំាងសរទី៣សៅកបុងទវីបខាងការផលិតខរ ៉ោអាលុយមីញ៉ោូ មនិងសលាហៈ                 
ម៉ោង់ហ្គគ ខណស្ស។   ហ្គគណាក៏ារបសទស្សខដលផលិតខរ ៉ោបុកសីុ្សតនិងតផូងសពរជផងខដរ។  

 ការសធវើអាជីវកមមសលើធនធានខរ ៉ោសៅរបសទស្សហ្គគ ណារនចប់សផថើមាយូរមកសហើយ។ អាជីវកមមខរ ៉ោមាស្ស 
ចសនាល េះឆ្ប ំ១៤៩៣-១៩៩៧ ផលិតរនរបខហលា២,៤៨៨សតានខដលសស្សធើររបខហល៨០លានសអានស៍្ស។ ប៉ោុខនថ
ផលិតកមមខរ ៉ោមាស្សមានការធាល ក់ចុេះខាល ំងចប់តំាងពីឆ្ប ំ១៩៥០មក។ ាការជរមុញឲ្យមានការវនិិសយរសឡើងវញិ
កបុងវស័ិ្សយខរ ៉ោ រោឌ ភិរលរបសទស្សហ្គគណារនសបើកទូលាយវស័ិ្សយសនេះចប់តំាងពីឆ្ប ំ១៩៥០មក សហើយរនលក់
ភារហ៊ែុនមួយខផបកធំរបស់្សរកុមហ៊ែុនខរ ៉ោខដលររប់ររងសោយរដឌឲ្យសៅរកុមហ៊ែុនបរសទស្ស។ កតាថ សនេះបងើឲ្យមាន
ការក់ក់ក់ញវនិិសយរបរសទស្សចំនួនរបខហល៤ ន់លានដុលាល រអាសមរកិសៅចសនាល េះពីឆ្ប ំ១៩៨៣ដល់១៩៩៨ 
ខដលចំនួនសនេះសស្សធើររបមាណា៦០%ននលំហូរវនិិសយរបរសទស្សស្សរបុសៅរបសទស្សហ្គគ ណា។ សយងតាម 
Boaky et all (2012) ផលិតកមមខរ ៉ោមាស្សស្សរុបពីរកុមហ៊ែុនខរ ៉ោអនថរាតិចំនួន៩មានរហូតដល់៣,៤សអានស៍្សសៅកបុង
ឆ្ប ំ២០១១ ខដលមានការសកើនសឡើងពី២,៥លានសអានស៍្សសៅឆ្ប ំ២០០០។  

 សោយមានការរពឹំងទុកពីកំសណើ នផលិតកមមនាសពលអនារតរោឌ ភិរលរនអនុម័តឲ្យមាន              
ការអភិវឌណវស័ិ្សយថាមពលនុយសកលខអរកាលពីឆ្ប ំ២០០៧ កបុងសនាេះោទ នីយ៍ថាមពលនុយសកលខអរខដលមាន         
ស្សមតទភាព៤០០សមកាវ៉ោត់នឹងរតូវោងស្សង់រចួសៅឆ្ប ំ២០១៨ សហើយខដលនឹងកាល យសៅារបភពថាមពលមួយ
យ៉ោងសំ្សខាន់ស្សរមាប់ការសធវើអាជីវកមមខរ ៉ោសៅរបសទស្សហ្គគ ណា។  

របូទី៣.១ ចំណូលពីធនធានខរ ៉ោ (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 
 ករមិតចំណូលពីធនធានខរ ៉ោពំុសូ្សវាែពស់្សសទសបើសធៀបសៅនឹង ផស្សស្ស រិតរតឹមឆ្ប ំ១៩៨០មក ប៉ោុខនថមាន
ការសកើនសឡើងកបុងទស្សវតសរចុ៍ងសរកាយសនេះ។ ចំណូលខរ ៉ោរនសកើនពី២%នន ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០០៣ មក៩% ឬ
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របខហលា២,៨ ន់លានដុលាល រកបុងឆ្ប ំ២០១០។ វស័ិ្សយខរ ៉ោកំ់ងមូលជួយរកចំណូលរនរបខហលា៣៣%នន
ចំណូលខដលរនពីការនំាសចញស្សរបុ។  

 បរមិាណសរបងកបុងករមិតខដលអាចសធវើអាជីវកមមរនសៅរបសទស្សហ្គគ ណារតូវរនរកសឃើញតំាងពី    
ទស្សវតសរឆ៍្ប ំ១៩៧០ ប៉ោុខនថទំហំផលិតកមមសៅមានករមិតតិចតួចសៅសឡើយ រឺរបខហលា៧.០០០រខរ ៉ោលកបុង
មួយនថៃ។ រកុមរបឹកាសរបងាតិហ្គគ ណា (GNPC) មានភារកិចចកបុងការរកុរកសរបងសៅកបុងខដនដីរបស់្សរបសទស្ស។ 
កាលពីឆ្ប ំ២០០៧ បរមិាណសរបងយ៉ោងសរចើនរតូវរនរកុរកសឃើញសៅតំបន់Jubilee។ របករំសហើញសនេះរនសធវើ
ឲ្យហ្គគ ណាមានកំណប់សរបងរបមាណា៧០០លានរខរ ៉ោលនិងកំពុងសធវើអាជីវកមមសរបងកបុងតំបន់ខដលសំ្សខាន់
ពីរ។ សោយោរអាជីវកមមរនចប់ដំសណើ រការកបុងតំបន់ Jubilee ផលិតកមមស្សរបុកបុងឆ្ប ំ២០១១ផលិតរន
៨៥.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ ខដលរកចំណូលរនរបខហល៣ ន់លានដុលាល រពីការនំាសចញ។ ផលិតកមមសនេះ
អាចសកើនដល់១១០.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃចប់ពីឆ្ប ំ២០១២ ដល់២០១៥។  

 កបុងការបសញ្ច ៀស្សពីបណាថ ោរធនធាន ហ្គគណារនសបថាញ អនុវតថសគ្មលការណ៍តមាល ភាពតាមរយៈការ
ចូលាស្សមាជិករបស់្ស EITI សៅឆ្ប ំ២០០៣ សោយរពឹំងថាការររប់ររងចំណូលខរ ៉ោនឹងមានភាពរបសស្សើរសឡើង។ 
ហ្គគណារនកាល យាស្សមាជិកសពញលកខែណឍ សៅឆ្ប ំ២០១០។ សនេះមានន័យថា ហ្គគណារនបំសពញររប់
លកខែណឍ ក់មក់ររបស់្ស EITI ។ សៅឆ្ប ំដខដលសនាេះ ហ្គគណារនរបកាស្សពីការបនថពរងីកការអនុវតថ         
សគ្មលការណ៍ EITI សៅកបុងវស័ិ្សយសរបងនិងឧស្សម័នខថមសទៀត។  

៣.៣ ទរមង់និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 
 សក់េះបីការសធវើអាជីវកមមខរ ៉ោរឺារូបភាពមួយដ៏សំ្សខាន់របស់្សសស្សដឌកិចច ខតតួនាទីរបស់្សវហ្គក់ដូចាសៅ
មានករមិត។ សស្សដឌកិចចហ្គគ ណាមានកំសណើ នែពស់្សចប់ពីឆ្ប ំ២០០៦ ប៉ោុខនថកំសណើ នកំ់ងសនេះភារសរចើនរឺ
សោយោរវស័ិ្សយសស្សវកមម។ ផស្សស្ស សកើនសឡើងសទវដងកបុងរយៈសពល៥ឆ្ប ំ រឺសកើនពី២០ ន់លានកបុងឆ្ប ំ២០០៦ 
សៅ៣៩ ន់លានកបុងឆ្ប ំ២០១១។ កបុងកំឡុងសពលសនេះ វស័ិ្សយសស្សវកមមមានទំហំជិត ក់កណាថ ល (៤៩%) នន 
ផស្សស្ស សោយមានការសកើនពី៣២%កបុងចសនាល េះឆ្ប ំ២០០០-០៥។ ផធុយសៅវញិ វស័ិ្សយកសិ្សកមមនិងឧស្សាហកមម
មានការថយចុេះសរៀងគ្មប ពី៤០%និង២៨%កបុងចសនាល េះ២០០០-០៥ មករតឹម៣០%និង២១%កបុងចសនាល េះឆ្ប ំ   
២០០៦-១១។  
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របូទី៣.២ ទរមង់សស្សដឌកិចច (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 

 

របូទី៣.៣ ដំសណើ រការសស្សដឌកិចច

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank)   

ហ្គគណាទទួលរនអរតាកំសណើ នយ៉ោងរងឹមំាកបុងរយៈសពល៥ឆ្ប ំ។ ដំសណើ រការសស្សដឌកិចចក៏មាន        
ភាពរបសស្សើរផងខដរ សបើសក់េះាមានរបិតថិសស្សដឌកិចចោកលកាលពីឆ្ប ំ២០០៩ក៏សោយ។ ភាពរងឹមំាសនេះរឺ
សោយោរសស្សដឌកិចចហ្គគ ណារនទទួលផលរបសយជន៍ពីតនមលកាកាវនិងមាស្សខដលសៅខតែពស់្សសលើទីផារ    
អនថរាតិសពលកំពុងមានវបិតថិ។ តនមលែពស់្សរបស់្សផលិតផលសលើទីផារពិភពសលាកសនេះរនជួយឲ្យសស្សដឌកិចចសងើប
សឡើងវញិយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សសៅ៨%កបុងឆ្ប ំ២០១០ បនាធ ប់ពីមានការថបថយសៅរតឹម៤%កបុងឆ្ប ំ២០០៥។           
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ការនំាចូលស្សរបុសកើនរន២ ន់លានដុលាល រកបុងឆ្ប ំ២០១០ (IMF 2010) រឺមួយខផបកសោយោរការចូលរមួពី
សស្សដឌកិចចសរបងខដលរនចប់សផថើមផលិតសៅចុងឆ្ប ំ២០១០។ 

 អរតាអតិផរណាមានករមិតែពស់្សសៅរបសទស្សហ្គគ ណាសបើសក់េះបីាមានការថយចុេះប៉ោុនាម នឆ្ប ំចុងសរកាយ
សនេះក៏សោយ។ តនមលរបស់្សររក់ cedi មានសស្សទរភាពលអសហើយរនជួយបងើឲ្យករមិតអតិផរណាមានការថយចុេះ
ពី២០%កបុងឆ្ប ំ២០០៩ មករតឹម១១%កបុងឆ្ប ំ២០១០ និង៩%កបុងឆ្ប ំ២០១១។ ការថបថយអរតាអតិផរណាមួយ
ចំខណករឺសោយោរភាពរងឹមំារបស់្សជញ្ជ ីងទូក់ត់ខដលរនជួយឲ្យអរតាបថូរររក់របស់្ស cedi ខរបរបួលតិចតួច
ប៉ោុសណាត េះចប់តំាងពី ក់កណាថ លឆ្ប ំ២០០៩មក។ កតាថ សផសងសទៀតខដលរមួចំខណកកបុងការកាត់បនទយអរតា    
អតិផរណារឺាការរតិបនថឹងសគ្មលនសយរយរបិូយវតទុរបស់្សរោឌ ភិរលកបុងឆ្ប ំ២០០៩ និងភាពអំសណាយផល
របស់្សផលិតកមមដំណំា (IMF 2011)។ សបើសក់េះាមានភាពរបសស្សើរសឡើងយ៉ោងសនេះក៏សោយអរតាបថូរររក់ពិត 
(REER)  ប ិញថាតនមលររក់ cedi មានការសកើនសឡើងកបុងប៉ោុនាម នឆ្ប ំចុងសរកាយសនេះ។  

របូទី៣.៤ ភាពរកីរកនិងវសិ្សមភាព 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 

 

អរតាភាពរកីរកមានការធាល ក់ចុេះរួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់ចប់តំាងពីសរកាយសពលមានការសរេះសឆ្ប តខបប
របាតិបសតយយសៅឆ្ប ំ១៩៩២។ កាលពីឆ្ប ំ១៩៩២ របាជនាង៥០%រស់្សកបុងោទ នភាពលំរកខដលមាន
ចំណូលសរកាមមួយដុលាល រកបុងមួយនថៃ ប៉ោុខនថសរកាយមកភាពរកីរកមានការថយចុេះាបនថបនាធ ប់។ អរតា           
ភាពរកីរករនថយចុេះមកសៅរតឹមសរកាម៤០%កបុងឆ្ប ំ១៩៩៨ និង២៩%កបុងឆ្ប ំ២០០៦។ សនេះប ិញថា អរតា
ភាពរកីរករតូវរនកាត់បនទយចំនួន២%កបុងមួយឆ្ប ំ រិតពីឆ្ប ំ១៩៩២ដល់១៩៩៨។ ចសនាល េះពីឆ្ប ំ៩៨-០៦           
ការកាត់បនទយភាពរកីរកស្សសរមចរនាមធយម១,៦%កបុងមួយឆ្ប ំ ែណៈកំសណើ នសស្សដឌកិចចស្សសរមចរន៥%
កបុងមួយឆ្ប ំ។ សក់េះាយ៉ោងដូចសនេះកថី រមាល តរវងអបកមាននិងអបករកមានការសកើនសឡើង។ ស្សនធស្សសន៍វសិ្សមភាព
សកើនពី០,៣៨កបុងឆ្ប ំ១៩៩២សៅ០,៤៣កបុងឆ្ប ំ២០០៦។  
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តារាង៣.១ សូ្សចនាករអភិវឌណន៍ស្សងគម 
 ២០០០ ២០០៤ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ 
អាយុរពឹំងទុក (ពីកំសណើ ត) 
 

៥៨ ៦០ ៦២ ៦៣ ៦៣ ៦៤ ៦៤ 

អរតាអកខរភាព (មនុស្សស   
សពញវយ័) 
 

៥៨ ... ... ... ៦៧ ... ... 

អរតាចុេះស ម្ េះចូលសរៀនពិត 
(បឋមសិ្សកា) 
 

៦៤ ៥៩ ៧២ ៧៨ ៧៧ ... ៨៤ 

អរតាបញ្ច ប់ការសិ្សកា (បឋម
សិ្សកា) 
 

៧១ ៦៩ ៧៨ ៨៤ ៨៧ ... ៩៤ 

របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 

ការអភិវឌណធនធានមនុស្សសមានភាពរបសស្សើរសឡើងរួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់ចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០០មក។ អាយុ
រពឹំងទុករបស់្សជនាតិហ្គគ ណាសកើនពី៥៨ឆ្ប ំសៅ២០០០សៅ៦៤ឆ្ប ំសៅឆ្ប ំ២០១១។ ាមួយគ្មប សនេះអរតាចុេះ
ស ម្ េះចូលសរៀនពិតសៅករមិតបឋមសិ្សកាសកើនពី៦៤%កបុងឆ្ប ំ២០០០សៅ៨៤%កបុងឆ្ប ំ២០១១។ កុមារខដលរន
បញ្ច ប់ករមិតបឋមសិ្សកាមានការសកើនសឡើងាបនថបនាធ ប់។ អរតាបញ្ច ប់ការសិ្សកាសៅបឋមសិ្សកាសកើនពី៧១%
កបុងឆ្ប ំ២០០០សៅ៩៤%កបុងឆ្ប ំ២០១១។  

៣.៤ ចំណូលពីធនធានខរ ៉ោនិងការខបងខចកចំណូល 
 ធនធានខរ ៉ោស្សទិតសៅសរកាមការររប់ររងរបស់្សរដឌ សហើយចំណូលពីធនធានកំ់ងសនេះរតូវរនរបមូលនឹង 
ររប់ររងសោយរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិតាមរយៈស្សវនករនិងអរគសបឡា។  

 ចំណូលពីធនធានខរ ៉ោកំ់ងសនេះមិនមានទំហំធំណាស់្សណាសទ។ សបើសយងតាម Morgandi (2008) ធនធាន
ខរ ៉ោផថល់ចំណូលរបខហល៤១០លានដុលាល រ ខដលសស្សមើរបខហល១២%ននចំណូលស្សរុប ឬ ២%នន ផស្សស្ស។ 
របភពចំណូលពីរធំៗរបស់្សឧស្សាហកមមខរ ៉ោរឺ អាករនិងពននោជីវកមម។ អាករារបភពចំណូលធំ ខដលមាន
ទំហំសស្សមើនឹង៨៩%ននចំណូលខរ ៉ោស្សរបុកបុងឆ្ប ំ២០០៤ រឯីចំណូលពីពននោជីវកមមសលើរកុមហ៊ែុនខរ ៉ោរនខត១១%
ប៉ោុសណាត េះ។  

ការខបងខចកចំណូលធនធានខរ ៉ោរតូវរនកំណត់សោយចាប់រដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ំ១៩៩២ និងចាប់រដឌរល
សហើយរបូមនថននការខបងខចកសនេះពំុសធវើឲ្យមានការផ្ទល ស់្សបថូរដល់ស្សមាមារតចំណូលខដលោទ ប័នរដឌររប់ករមិត
ធាល ប់ទទួលរនសទ សបើសក់េះបីាអរតាអាកររតូវរនខកខរបពី៣-៦% ននចំណូលអាជីវកមមមកាអរតាសក់ល៥%
កបុងឆ្ប ំ២០១០។ 

មានខតចំណូលពីរបភពអាករសទខដលមានការខបងខចកសៅឲ្យរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិ និងរោឌ ភិរល
ថាប ក់សរកាមាតិ រឯីចំណូលពីរបភពពននោជីវកមមវញិរនសៅរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិកំ់ងអស់្ស។ សហើយចំណូល
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ពីរបភពអាករពំុមានការខបងខចកសស្សមើភាពគ្មប សទរវងរោឌ ភិរលកំ់ងពីរករមិត។ រោឌ ភិរលថាប ក់ាតិទទួល
រន៨០%ននចំណូលអាករ ១០%ាមូលនិធិអភិវឌណន៍ខរ ៉ោ រឯី១០%សទៀតខបងខចងសៅឲ្យការរយិល័យរដឌរល
មូលោឌ នស្សរមាប់សធវើការខបងខចកបនថ។ កបុងចំសណាម១០%សនេះ ការរយិល័យរដឌរលមូលោឌ នរកាទុក១%
ស្សរមាប់ចំណាយរបតិបតថិការរបស់្សែលួន រឯី៩%សទៀតខបងខចកសៅថាប ក់ស្រស្សុក (៤,៩៥%) រកុមរបឹការបនពណី 
(១,៨%) និងមាច ស់្សដី (២,២៥%)។ 

សដើមផីកាត់បនទយរមាល តទូកំ់ងរបសទស្ស ចាប់រនតរមូវឲ្យរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិខបងខចក៧,៥%នន
ថវកិាាតិឲ្យសៅមូលនិធិរមួរបស់្សស្រស្សុកស្សរមាប់សធវើការខបងខចកបនថសៅតាមស្រស្សុកនីមួយៗ (កំ់ងស្រស្សុកផលិតខរ ៉ោ
និងស្រសុ្សកមិនផលិតខរ ៉ោ) សៅទូកំ់ងរបសទស្សសោយខផអកសៅតាមលកខែណឍ និងរបូមនថខបងខចកខដលអនុម័តសោយ
រដឌស្សភាាសរៀងរាល់ឆ្ប ំ។ សោយោរចំណូលសស្សធើរខតកំ់ងអស់្សរនសៅថាប ក់ាតិ បរមិាណ៧,៥%ខដលផថល់
សោយថាប ក់ាតិសនេះមានទំហំរហូតដល់៨២%ននចំណូលស្សរបុរបស់្សថាប ក់ស្រស្សុក។ 
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រោឌ ភិរលកណាថ ល 

ចំណូលស្សរបុ 

 

 

 

 

ចំណូលខរ ៉ោ 

 
ពនន (១១%) 

ចំណូល      
មិនខមនខរ ៉ោ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ស្រស្សកុដនទសទៀត  ស្រស្សកុផលិតខរ ៉ោ 
ការយិល័យ                     
រដឌរលដីធលី 

DACF 

(<=៧,៥%) 

មូលនិធិអភិវឌណន៍ 

របូទី៣.៥ ការររប់ររងនិងការខបងខចកចំណូលពីធនធានខរ ៉ោ 
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របភព: Adapted from Morgandi (2008)  

៣.៥ ការររប់ររងនិងការខបងខចកចំណូលសរបង 
 ចំណូលសរបងាសលើកដំបូងខដលរនពីតំបន់ Jubilee សៅឆ្ប ំ២០១១មានចំនួន៤៥០លានដុលាល រខដល 
សស្សមើរបខហល៦,៥%ននចំណូលស្សរបុ ឬ ១%នន ផស្សស្ស។ របសទស្សហ្គគ ណារនសរជើសរ ើស្សយកររមកូរមិត
ចំណូលសគ្មលស្សរមាប់ការររប់ររងចំណូលរបស់្សែលួន។  

 ចំណូលសរបងរបស់្សរបសទស្សហ្គគណាររប់ររងសោយចាប់ររប់ររងចំណូលសរបងឆ្ប ំ២០១១។           
ចាប់សនេះផថល់នូវរកបែ័ណឍ ស្សរមាប់ការរបមូល ការររប់ររងចំណូលសរបងរបកបសោយការទទួលែុស្សរតូវ និង          
និរនថភាពស្សរមាប់ារបសយជន៍របសទស្ស។ ារមួចាប់សនេះាឧបករណ៍លអស្សរមាប់ការររប់ររងនិងខបងខចក
ចំណូលសរបង។ អាាញ ធរ ក់ព័ននអាចអនុវតថតាមចាប់សនេះសោយមានសស្សរភីាពកបុងការសធវើសស្សចកថីស្សសរមចចិតថ

មាច ស់្សដី 

អាករ (៨៩%) 

១២%  

៨៨%  

រកមុរបឹកា
របនពណីសៅ
តំបន់ផលិតខរ ៉ោ 

១០%  

៨០% 

១០%  

៤,៩៥%  

១,៨%  

២,២៥%  

១%  
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មូលនិធិសរបងបសណាថ េះអាស្សនប 

 

រណៈកមាម ធិការរណសនយយភាព  

(ពិនិតយតាមោននិងវយតនមល) 

រណៈកមាម ធិការរបឹកាវនិិសយរ 

(ផថល់សយបល់ខផបកបសចចកសទស្សនិងសគ្មល
នសយរយ) 

 

 

 

 

 

រដឌម្នថីហិរញ្ដវតទ ុ

(ររប់ររងទូសៅ) 

ធនាគ្មហ្គគណា 

(អបកររប់ររងមូលនិធិ) 

កំ់ងរយៈសពលែលីនិងរយៈសពលខវង។ ចាប់សនេះមានសគ្មលការណ៍តមាល ភាពែពស់្សនិងបសងើើតឲ្យមានយនថ                  
ការរតួតពិនិតយគ្មប សៅវញិសៅមក កបុងសនាេះរមួមានតួនាទីរបស់្សរដឌស្សភាកបុងការអនុម័ត អរគស្សវនករកបុងការរតួត
ពិនិតយការអនុវតថ និងសិ្សទនិរបស់្សរណៈកមាម ធិការរណសនយយភាពោធារណៈកបុងការតាមោននិងវយតនមល
ភាពរតឹមរតូវ។  

របូទី៣.៦ ការររប់ររងនិងការខបងខចកចំណូលសរបង 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

ចំណូលខាប តររម ូ(រតឹមនថៃទី២ 
ខែកញ្ញដ ) 

មូលនិធិមរតកហ្គគណា មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគណា 

មូលនិធិសរបងហ្គគណា 

>=៣០% 
<=៧០% 

ថវកិារបចំឆ្ប ំ 

>=៧០% ននទឹកររក់ហិរញ្ដបផក់នថវកិារបចំឆ្ប ំ 
រតូវចំណាយសលើវនិិសយរោរធារណៈ 

 

ននចំណូលខាប តររម ូ 

<=៧០%  

ចំណូលសលើស្ស 

ទឹកររក់ហិរញ្ដបផក់ន
ថវកិារបចំឆ្ប ំ 
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យនថការ 

 ាយនថការស្សរមាប់ការររប់ររងចំណូលសរបង មូលនិធិសរបងបសណាថ េះអាស្សនបនិងមូលនិធិសរបង                  
ហ្គគណារតូវរនបសងើើតសឡើងសៅធនាគ្មរកណាថ ល។ មូលនិធិសរបងបសណាថ េះអាស្សនបរឺាមូលនិធិោធារណៈ
រកាសៅធនាគ្មរហ្គគ ណាស្សរមាប់ទទួលចំណូលសរបងខដលរបមូលសោយអាាញ ធរចំណូលហ្គគ ណា និង
ស្សរមាប់ខបងខចកមូលនិធិសៅឲ្យថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំនិងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា។ របភពចំណូលសំ្សខាន់ពីវស័ិ្សយ
សរបងខដលហូរចូលសៅកបុងមូលនិធិសរបងបសណាថ េះអាស្សនបរួមមាន អាករ ការលក់ ឬ ការនំាសចញសរបង                           
ពននចំណូលពីោជីវកមម និងផលចំសណញពីការចូលរមួរបស់្សរដឌសៅកបុងអាជីវកមមសរបងតាមរយៈរកុមហ៊ែុនសរបង
ាតិ ឬ មសធោរយសផសងសទៀត។   

 មូលនិធិសរបងហ្គគ ណាបសងើើតសឡើងស្សរមាប់ទទួលនិងរកាទុកចំណូលសលើស្សពីមូលនិធិសរបងបសណាថ េះ 
អាស្សនប។     មូលនិធិសរបងហ្គគ ណាមានមូលនិធិពីរោច់សោយខឡកពីគ្មប រឺ មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណា 
និងមូលនិធិមរតកហ្គគ ណា។ មូលនិធិកំ់ងពីរសនេះនឹងោក់បញ្ចូ លគ្មប ឲ្យសៅាមូលនិធិខតមួយសៅថា”មូលនិធិ
សរបងហ្គគ ណាោធារណៈ” សៅសពលអស់្សធនធានសរបង។ មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណាបសងើើតសឡើងសដើមផី
រកាលំនឹងចំណាយោធារណៈសៅសពលចំណូលសរបងធាល ក់ចុេះ។ រឯីមូលនិធិមរតកហ្គគ ណារឺបសងើើតសឡើង
ស្សរមាប់គំ្មរទការអភិវឌណតាមរយៈការវនិិសយរស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយសៅសពលអស់្សធនធានសរបង។  

រកបែ័ណឍ ខបងខចក 

 ហ្គគណាមិនមានការខបងខចកចំណូលសរបងសៅឲ្យតំបន់ ឬ ស្រស្សុកខដលផលិតសរបងសទ។ ចំណូលសរបង
មួយចំខណករតូវរនសផធរចូលសៅថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំ (សៅថា បរមិាណមូលនិធិថវកិារបចំឆ្ប ំ) ស្សរមាប់រទរទង់
ចំណាយោធារណៈសហើយចំខណកខដលសៅស្សល់រតូវោក់ស្សនសំសៅកបុងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា។ ររមូករមិត
ចំណូលសគ្មល6ពីសរបងខដលសស្សបើសោយរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុនិងអនុម័តសោយរដឌស្សភាសរៀងរាល់ឆ្ប ំ រឺាមូលោឌ ន
ស្សរមាប់ខបងខចកមូលនិធិរវងថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំនិងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា។ បរមិាណមូលនិធិថវកិារបចំឆ្ប ំ
ខដលរតូវអនុម័តសោយរដឌស្សភាសរៀងរាល់រតីមាស្សមិនរតូវសលើស្ស៧០%ននករមិតចំណូលសគ្មលសឡើយ រឯី
ចំណូលសលើស្ស (មូលនិធិសលើស្សពីបរមិាណមូលនិធិថវកិារបចំឆ្ប ំ) នឹងសផធរសៅឲ្យមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា។  

 កបុងដំណាក់កាលដំបូងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណាភារសរចើនសរបើស្សរមាប់សស្សទរភាពនីយកមមសស្សដឌកិចច។ 
ចំណូលសលើសៅកបុងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណារតូវរនខបងខចកាពីរចំខណករឺមូលនិធិមរតកហ្គគ ណា និង       
មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណា។ ការខបងខចករវងមូលនិធិកំ់ងពីររឺអាស្រស័្សយសលើការអនុម័តរបស់្សរដឌស្សភា 
ប៉ោុខនថកបុងសនាេះមូលនិធិមរតកហ្គគ ណារតូវទទួលរនយ៉ោងសហ្គចណាស់្ស៣០%ននចំណូលសលើស្ស រឯីមូលនិធិ
សស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណាអាចទទួលរនមិនសលើស្សពី៧០%សឡើយ។ សៅសពលមូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមម      
ហ្គគណាមានទឹកររក់ររប់រគ្មន់តាមការអនុម័តរបស់្សរដឌស្សភា ទឹកររក់ខដលរតូវសផធរឲ្យមូលនិធិសស្សទរភាព      
នីយកមមហ្គគ ណារតូវបខងវរឲ្យសៅមូលនិធិបរមុង ឬ ស្សរមាប់ទូក់ត់បំណុលខដលមានការអនុម័តពីរដឌស្សភា។  

ការសរៀបចំោទ ប័ន 

                                                           
6 ាររមកូរមិតចំណូលសគ្មលពីអាជីវកមមសរបង 
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រដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុាអបកទទួលែុស្សរតូវសលើការររប់ររងរមួសលើមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា រឯីធនាគ្មរ     
ហ្គគណាខដលតំណាងសោយសទោភិរលមានតួនាទីាអបកររប់ររងមូលនិធិខដលទទួលែុស្សរតូវសលើការ
ររប់ររងរបតិបតថិការរបស់្សមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា និងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណាោធារណៈនាសពលអនារត    
តាមរកបែ័ណឍ យុទនោស្រស្សថររប់ររងខដលោក់សចញសោយរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុ។ រដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុទទួលរន    
ការជួយគំ្មរទពីរណៈកមមការរបឹកាវនិិសយរសលើការ របសចចកសទស្សនិងសគ្មលនសយរយក់ក់ទង              
ការវនិិសយរនិងការររប់ររងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា។ រណៈកមាម ធិការរបឹកាវនិិសយរមានស្សមាជិក៧របូ7 
(រមួកំ់ងរបធានមួយរបូ) ខដលខតងតំាងសោយរបធានាធិបតី តាមរយៈសំ្សសណើ របស់្សរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុខដលរន
ពិសរគ្មេះសយបល់ាមួយសទោភិរលធនាគ្មរហ្គគ ណា។     រណៈកមាម ការរបឹកាវនិិសយរមានការជួបរបជំុ
សរៀងរាល់៣ខែមថង សហើយអាចមានរបជំុវោិមញ្ដខថមសទៀតកបុងករណីចំរច់។  

តារាង ៣.២ ោទ ប័នររប់ររងចំណូលសរបង 
ចាប់ររប់ររងចំណូលសរបងឆ្ប ំ២០១១ ផថល់រកបែ័ណឍ ស្សរមាប់ការរបមូល និងការររប់ររង

ចំណូលសរបងរបកបសោយការទទួលែុស្សរតូវ និងនិរនថភាព
ស្សរមាប់បសរមើរបសយជន៍របស់្សហ្គគ ណា។  

អាាញ ធររបមូលចំណូលហ្គគ ណា របមូលចំណូលសរបងរបស់្សោធារណៈរដឌហ្គគ ណា។ 
រដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុ ទទួលែុស្សរតូវការររប់ររងរួមសលើមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា 
សទោភិរលធនាគ្មរហ្គគ ណា ទទួលែុស្សរតូវការររប់ររងរបតិបតថិការសលើមូលនិធិសរបង

ហ្គគ ណា និងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណាោធារណៈនាសពល
អនារត ។  

រណៈកមាម ធិការរបឹកាវនិិសយរ ជំនួយការឲ្យរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុសលើការ ររបឹកាបសចចកសទស្ស
និងសគ្មលនសយរយក់ក់ទងនឹងការវនិិសយរនិង        
ការររប់ររងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា។  

រដឌស្សភា អនុម័តថរកិាាតិរបចំឆ្ប ំនិងការខបងខចកចំណូលសរបង 
និងរតួតពិនិតយរបតិបតថិការរបស់្សមូលនិធិកំ់ងអស់្ស។ 

នាយកោឌ នស្សវនកមមនផធកបុងរបស់្សធនាគ្មរហ្គគ ណា សធវើស្សវនកមមនផធកបុងរបស់្សមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា។ 
អរគស្សវនករ សធវើស្សវនកមមឯករាជយសៅសលើមូលនិធិសរបង សហើយសរេះពុមភ

ផាយររយការណ៍ស្សវនកមមាោធារណៈ។ 
រណៈកមាម ធិការរណសនយយភាពោធារណៈ តាមោននិងវយតនមលភាពរតឹមរតូវននការអនុវតថតាមចាប់

ររប់ររងចំណូលសរបងឆ្ប ំ២០១១ និងសធវើការវយតនមល     
ឯករាជយសលើការររប់ររងនិងសរបើររស់្សចំណូលសរបង។ 

របភពៈPetroleum Revenue Management Act (2011) 

                                                           
7 កបុងចំសណាម៧របូ ៣របូខតងតំាងស្សរមាប់អាណតថិ៣ឆ្ប ំសហើយមិនអាចខតងតំាងសឡើងវញិរនសទ រឯីស្សមាជិក៤របូសទៀតខតងតំាងស្សរមាប់
អាណតថិ២ឆ្ប ំសហើយអាចខតងតំាងសឡើងវញិរនមួយអាណតថិសទៀត 
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 រដឌស្សភានិងអរគស្សវនាករសដើរតួនាទីសំ្សខាន់កបុងការធានាឲ្យមូលនិធិសរបងមានដំសណើ រការលអ។             
រដឌស្សភាសដើរតួនាទីកបុងការអនុម័តការខបងខចកនិងររប់ររងចំណូលសរបងក៏ដូចាកបុងការពិនិតយសមើល      
ដំសណើ រការរបស់្សមូលនិធិកំ់ងអស់្ស និងចត់ឲ្យអរគស្សវនាករសធវើស្សវនកមមឯករាជយសៅសលើមូលនិធិសរបង8កំ់ង
អស់្សកបុងរយៈសពលមិនសលើស្សពី៣ខែសរកាយសពលទទួលររយការណ៍ហិរញ្ដវតទុនិងឯកោរ ក់ព័ននខដល
ធនាគ្មរហ្គគ ណារតូវសផញើជូនខដលមិនសលើស្សពី៣ខែសរកាយសពលបិទឆ្ប ំោរសពើពនន។  

 រណៈកមាម ធិការរណសនយយភាពោធារណៈមានតួនាទីតាមោននិងវយតនមលភាពរតឹមរតូវននការ
អនុវតថតាមចាប់ររប់ររងចំណូលសរបងឆ្ប ំ២០១១ ផថល់ឱកាស្សស្សរមាប់ោធារណៈជនសធវើការពិភាកាសលើ
បញិ្ញថាសតើការចំណាយ ការររប់ររង និងការសរបើររស់្សចំណូលសឆលើយតបសៅនឹងអាទិភាពននការអភិវឌណ ឬ   
សទរពមកំ់ងសធវើការវយតនមលឯករាជយសលើការររប់ររងនិងសរបើររស់្សចំណូលសរបងសដើមផីជួយបងើភាព ស្រស្សួល
ដល់រដឌស្សភានិងរោឌ ភិរលកបុងការរតួតពិនិតយ។ រណៈកមាម ធិការមានស្សមាជិក១១របូ ១របូរឺជតំណាងពី   
ោទ ប័នស្រោវរាវសគ្មលនសយរយាន់ែពស់្ស មាប ក់សទៀតាតំណាងស្សងគមសីុ្សវលិ រឯី៩នាក់សទៀតរតូវសរជើស្ស
សរ ើស្សតាមរយៈសំ្សសណើ ខតងតំាងពីរកុមសផសងៗ9។  

តមាល ភាព 

តាមរយៈការទទួលែុស្សរតូវសលើការររប់ររងមូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណានិងមូលនិធិមរតក      
ហ្គគណាក៏ដូចាមូលនិធិសរបងហ្គគ ណាោធារណៈនាសពលអនារត ធនាគ្មរហ្គគ ណាមានកាតពវកិចចរកាបញ្ជ ី
ោប មរណសនយយនិងកំណត់រតាសផសងៗ សហើយរតូវបញ្ចូ នររយការណ៍របចំរតីមាស្សស្សថីពីដំសណើ ការរបស់្ស   
មូលនិធិកំ់ងពីរសៅឲ្យរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុនិងរណៈកមមការរណសនយយភាពោធារណៈ សរេះពុមភផាយ       
ររយការណ៍ ក់កណាថ លឆ្ប ំស្សថីពីមូលនិធិកំ់ងពីរាោធារណៈ និងសធវើបទប ិញជូនរដឌស្សភានិងសរេះពុមភ
ផាយសៅសលើទំព័រការខស្សតពីររបស់្សរដឌនិងសៅសលើសរហទំព័ររបស់្សធនាគ្មរាតិ។  

មូលនិធិសរបងបសណាថ េះអាស្សនបនិងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណារបកាន់ខាជ ប់នូវសគ្មលការណ៍តមាល ភាពែពស់្ស។ 
ចាប់ររប់ររងចំណូលសរបងតរមូវថារាល់បញិ្ញក់ក់ទង់នឹងចំណូលនិងររក់ស្សនសំពីរបភពសរបងរតូវអនុវតថ
តាមសគ្មលការណ៍តមាល ភាពនិងអភិរលកិចចលអខដលមានការទទួលោគ ល់ែពស់្សបំផុតាអនថរាតិ។ កបុងករណី
ផសពវផាយព័ត៌មាន ឬ ទិនបន័យណាមួយខដលអាចប៉ោេះ ល់ខាល ំងដល់ដំសណើ រការរបស់្សមូលនិធិសរបងហ្គគ ណា
ព័ត៌មាន ឬ ទិនបន័យសនាេះអាចរកាាការស្សមាៃ ត់ ប៉ោុខនថរតូវខតរបកាស្សសោយរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុ (សហើយរតូវមាន
ការអនុម័តពីរដឌស្សភា) សោយមានការពនយល់ចាស់្សលាស់្ស សហើយសស្សចកថីរបកាស្សសនាេះមិនអាចហ្គមាតត់រដឌ
ស្សភានិងរណៈកមាម ធិការរណសនយយភាពោធារណៈកបុងការទទួលរនព័ត៌មាន ឬ ទិនបន័យសនេះសឡើយ។  

                                                           
8 មូលនិធិសរបងរមួមានមូលនិធិសរបងចរនថ មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគណា មូលនិធិសករ ថិ៍ និងមូលនិធិសរបងហ្គគណាោធារណៈ  
9 Trade Union Congress, National House of Chiefs, Association of Queen Mothers, Association of Ghana Industries and Chamber of 
Commerce, Ghana Journalists Association, Ghana Bar Association, Institute of Chartered Accountants, Ghana Extractive Industries 
Transparency Initiative; Christian groups, the Federation of Muslim Councils, and Ghana Academy of Arts and Sciences 
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ចាប់ររប់ររងចំណូលសរបងក៏តរមូវផងខដរឲ្យអរគស្សវនាករសរេះពុមភផាយររយការណ៍ស្សវនកមម
មូលនិធិសរបងកបុងរយៈសពល៣០នថៃសរកាយសពលសផញើជូនរដឌស្សភារចួសហើយរតូវសធវើការដកស្រស្សង់នូវបញិ្ញ ឬ ចំណុច
មិនរបរកតីពីររយការណ៍ខដលអរគស្សវនាករយល់ថារដឌស្សភារួរខតយកចិតថទុកោក់។ 

៣.៦ សតើហ្គគណាសរបើររស់្សចំណូលធនធានរបស់្សែលួនយ៉ោងដូចសមថច? 
ារមួការចំណាយថវកិាចំណូលពីធនធានខរ ៉ោរតូវអនុវតថតាមនិតិវធីិថវកិាតាមធមមតា សហើយពំុតរមូវឲ្យ 

មានការចំណាយសៅសលើខផបកណាមួយាក់លាក់សទ។ សរៅពីថវកិា៩%ននចំណូលអាករខដលសផធរសៅឲ្យថាប ក់
សរកាមាតិចំណូលធនធានខរ ៉ោកំ់ងអស់្សរតូវរនចំណាយសោយរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិតាមរយៈថរកិាាតិរបចំ
ឆ្ប ំ។ ហ្គគណាពំុមានបសងើើតយនថការស្សរមាប់ស្សនសំថវកិាចំណូលែលេះស្សរមាប់រកាសស្សទរភាពរបបោរសពើពនននិង
មូលនិធិជំនាន់សរកាយសទ។ សនេះប ិញថារោឌ ភិរលអនុវតថរបបោរសពើពននស្សមតុលយចំណូលចំណាយខដល
សធវើឲ្យសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច យរងសរគ្មេះសោយោរការពឹងខផអកសលើការនំាសចញវស័ិ្សយខរ ៉ោ។  

ែុស្សពីឧស្សាហកមមខរ ៉ោ របសទស្សហ្គគណារនសរៀបចំែលួនសដើមផីធានាដល់ការសរបើររស់្សចំណូលសរបងឲ្យ
មានរបសិ្សទនភាពនិងនិរនថរភាព។ ហ្គគណាសបថាញ សគ្មរពតាមសគ្មលការណ៍តមាល ភាពសោយរនកាល យាស្សមាជិក
សពញលកខែណឍ របស់្ស EITI សហើយរនបសងើើតរណនីពីរស្សរមាប់ស្សនសំចំណូលសរបងខដលស្សល់ពីការសធវើ      
ហិរញ្ដបផក់នថរកិាាតិរបចំឆ្ប ំ។ មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមហ្គគ ណារឺារណនីស្សរមាប់ជួយស្សស្ គ េះ           
អសស្សទរភាពោរសពើពនន ាពិសស្សស្សកបុងសពលមានវបិតថិ រឯីមូលនិធិមរតកហ្គគ ណារឺារណនីមួយសទៀតខដលសធវើ
ការវនិិសយរស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយ។ 
 ចំណូលសរបងនាសពលអនារតអាចជួយឲ្យស្សនបិធិមូលធនសកើនសឡើងរនឆ្ប់រហ័ស្សតាមរយៈ          
ការចំណាយែពស់្សសៅសលើទំនិញមូលធនខដលកនលងមកវនិិសយរោធារណៈរនសដើរតួនាទីតិចតួចសៅសឡើយ។ 
ការខបងខចកថវកិារបស់្សរោឌ ភិរលសៅសលើការវនិិសយរោធារណៈមានករមិតតិចាង៧%នន ផស្សស្ស ខដល
ធាល ក់ចុេះពី៩%កបុងឆ្ប ំ២០០៣។ ប៉ោុខនថចាប់ររប់ររងចំណូលសរបងឆ្ប ំ២០១១ក់មក់រឲ្យមានការខបងខចកមិនតិច
ាង៧០%ននបរមិាណមូលនិធិថវកិារបចំឆ្ប ំស្សរមាប់ចំណាយសលើវនិិសយរោធារណៈ។ សោយោរខត
បរមិាណមូលនិធិថវកិារបចំឆ្ប ំអាចមានចំនួនរហូតដល់៧០%ននចំណូលសរបង សនាេះចំណាយមូលធននឹង
សកើនសឡើងខដលនឹងជរមុញឲ្យមានកំសណើ នស្សនបិធិមូលធនសលឿនាងមុនស្សរមាប់គំ្មរទឲ្យកំសណើ នសស្សដឌកិចច
កាន់ខតរងឹមំា។  

ការោក់លកខែណឍ តរមូវឲ្យចំណាយថវកិាសរបងសលើវស័ិ្សយអាទិភាពមួយចំនួនននវនិិសយរោធារណៈ 
រឺារបការលអ សហើយអាចទទួលរនលទនផលតាមការរពឹំងទុករបសិ្សនសបើអនុវតថរនសារជ័យ។ មូលនិធិ
សរបងរតូវរនចត់ទុកដូចថវកិាធមមតាដនទសទៀតសៅសពលសផធរចូលសៅកបុងថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំរចួ ប៉ោុខនថ៧០% ឬ
សលើស្សពីសនេះរតូវរនកំណត់ស្សរមាប់ចំណាយសលើវនិិសយរោធារណៈ។ មានការក់មក់រឲ្យសរបើរកបែ័ណឍ
ចំណាយរយៈសពលមធយម (MTEF) និងខផនការអភិវឌណាតិរយៈសពលខវងាមូលោឌ នស្សរមាប់ការចំណាយ 
សហើយរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុរតូវសរជើស្សសរ ើស្សវស័ិ្សយអាទិភាពមិនសលើស្សពី៤វស័ិ្សយស្សរមាប់ការចំណាយសនេះកបុងមួយ
ឆ្ប ំៗ។ រកបែ័ណឍ សគ្មលនសយរយរយៈសពលមធយម (កមមវធីិអភិវឌណន៍និងកំសណើ នរមួរបស់្សហ្គគ ណា        
២០១០-១៣) របស់្សហ្គគ ណានាសពលបចចុបផនបសរគ្មងចំណាយ៥៤%ននទឹកររក់២៤ ន់លានដុលាល រសៅសលើ       
វស័ិ្សយសហោឌ រចនាស្សមព័នន និង២៥%សៅសលើការអភិវឌណធនធានមនុស្សស (Boakye et al, 2012)។  



37 
 

របតិបតថិការោរសពើពនន 

 ារមួចំណូលថវកិាមានការសកើនសឡើងពីមួយឆ្ប ំសៅមួយឆ្ប ំរិតពីឆ្ប ំ២០០០មក ប៉ោុខនថសៅខតមិនររប់
តរមូវការចំណាយ។ ឧក់ហរណ៍ ចំណូលរនសកើនសឡើង៨ដង សកើនពី៨៨០លានដុលាល រកបុងឆ្ប ំ២០០០ សៅ     
៧.២៩០លានដុលាល រកបុងឆ្ប ំ២០១១។ កបុងរយៈសពលដូចគ្មប សនេះ ករមិតចំណាយមានទំហំែពស់្សាងចំណូលរាល់
ឆ្ប ំ។ សនេះប ិញថារោឌ ភិរលខតងជួបរបទេះឱនភាពថវកិារាល់ឆ្ប ំ ប៉ោុខនថមានការស្សមាគ ល់សឃើញថាចំណាយ
មានការសកើនសឡើងយឺតាងចំណូល រឺសកើនសឡើង៦ដង ពី១.៣៨០លានដុលាល រកបុងឆ្ប ំ២០០០។  

របូទី៣.៧ របតិបតថិការរបស់្សចំណាយោរសពើពនន (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ Author, based IMF Article IV (2003, 2005, 2007, 2009, 2012) 

សបើសក់េះបីាបរមិាណចំណាយមានការសកើនសឡើង ភាររយននចំណាយមានការថយចុេះសបើសធៀបសៅ
នឹងទំហំសស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ ប៉ោុខនថនិបនាការននការថយចុេះសនេះមិនររកដថាារបការមិនលអសនាេះសទ ខតវអាច
ារបការវជិជមានសៅវញិ។ ការចំណាយតិចរបស់្សរោឌ ភិរលប ិញថា រោឌ ភិរលរនសដើរតួនាទីតិចសហើយ
រនផថល់ឱកាស្សឲ្យវស័ិ្សយឯកជនចូលរមួសលើកកមពស់្សកំសណើ នសស្សដឌកិចច។ ការចំណាយរបស់្សរោឌ ភិរលរន
ធាល ក់ចុេះពីរបមាណា១ភារ៣នន      ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០០១មករតឹម២២%កបុងឆ្ប ំ២០១១។  

 ការចំណាយែពស់្សសៅសលើចំណាយចរនថរឺាឧបស្សរគស្សរមាប់របបោរសពើពនន ាពិសស្សស្សការចំណាយ
ែពស់្សសៅសលើររក់សបៀវតសនិងការទូក់ត់បំណុល។ សៅឆ្ប ំ២០១១ ចំណាយចរនថសស្សមើនឹង១៥%នន ផស្សស្ស ឬ 
៦៩%ននចំណាយស្សរបុ។ ហ្គគណាមានបនធុកចំណាយែពស់្សសលើម្នថីរាជការនិងការររក់ រឺចំណាយអស់្សជិត
៦%និង២% សរៀងគ្មប នន ផស្សស្ស សហើយចំណាយកំ់ងពីរសនេះបញ្ចូ លគ្មប រឺសស្សមើនឹង៥០%ននចំណាយចរនថ។  
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របូទី៣.៨ របតិបតថិការរបស់្សចំណូលោរសពើពនន (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2003, 2005, 2007, 2009, 2012) 

 ដំសណើ រការលអននរបព័ននោរសពើពននអាចាមូលោឌ នលអស្សរមាប់ការចំណាយររក់ចំណូលពីធនធាន
សរបង។ របតិបតថិការននរបបយកពននកនលងមកមានដំសណើ រការលអបងគួរ។ ចំណូលស្សរបុរនសកើនពី១៤,៥%នន 
ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០០០មកជិត១៨%កបុងឆ្ប ំ២០១១ សហើយកំសណើ នសនេះរឺរនមកពីចំណូលពននសបើសក់េះបីាមាន
ការទទួលរនចំណូលសរបងកបុងឆ្ប ំសនាេះដូចគ្មប ក៏សោយ។ ថវកិាចំណូល៩៤%កបុងឆ្ប ំ២០១១រនមកពីចំណូល
ពននខដល៤៣%រឺាចំណូលពីពននផ្ទធ ល់សបើសធៀបនឹង ផស្សស្ស។ ចំណូលពននទទួលរន១៦.៦%កបុងឆ្ប ំ២០១១ 
រឺសកើនពី១៣%កបុងឆ្ប ំកនលងមកនិង១២%កបុងឆ្ប ំ២០០៦។  

៣.៧ បញិ្ញនិងការរបឈម 
 ហ្គគណាមានការរត់បង់ចំណូលសរចើនពីឧស្សាហកមមខរ ៉ោ។ ឧក់ហរណ៍ រកុមហ៊ែុនខរ ៉ោកំ់ងអស់្សរនបង់ 
អាករខត៣%ប៉ោុសណាត េះសបើសក់េះបីាចាប់រនតរមូវឲ្យបង់៣-១២%។ ចំខណកចំណូលពីការនំាសចញវញិ     
ររយការណ៍របស់្សធនាគ្មរកណាថ លហ្គគ ណាប ិញថាហ្គគ ណាទទួលរនខត២៩%ប៉ោុសណាត េះ ពីសរ េះរកុមហ៊ែុន
ទទួលរនដល់សៅ៧១%។ មានភតថុតាងប ិញថារោឌ ភិរលមិនទទួលរនចំណូលពីពននសផធររទពយស្សមផតថិ
សទ សបើសក់េះបីារកុមហ៊ែុនខរ ៉ោភារសរចើនរនផ្ទល ស់្សបថូរកមមសិ្សទនិកបុងទស្សវតសរក៍នលងសៅ។ សលើស្សពីសនេះសៅសទៀត
ចំណូលពននសលើររក់ចំសណញោជីវកមមមានករមិតក់ប រឺតិចាង៤%ននចំណូលទទួលរនពីវស័ិ្សយខរ ៉ោ។ 
សហើយសំ្សខាន់ាងសនេះសៅសទៀត របបោរសពើពននរបស់្សហ្គគ ណាមានការអនុសរគ្មេះឲ្យឧស្សាហកមមខរ ៉ោសរចើនាង
ឧស្សាហកមមដនទសទៀត សោយផថល់ការសលើកខលងពននរយ (នំាចូលនិងនំាសចញ) និងពននតនមលបខនទម។ ប៉ោុខនថថមីៗ
សនេះ រោឌ ភិរលរនពោយមខកលមអចំណុចែវេះខាតសោយអនុវតថអរតាអាករសក់ល៥% ពននោជីវកមម៣៥% 
និងការអនុសរគ្មេះពននមូលធន២០% (Boakye et al, 2012)។  

 សយងតាមអងគការតមាល ភាពអនថរាតិនិងមូលនិធិស្សងគមសបើកទូលាយ (២០១២) សបើសក់េះបីា          
ស្សហរមន៍ខរ ៉ោរតូវទទួលរនថវកិាមួយចំខណកពីចំណូលអាករខដលបង់ឲ្យរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិក៏សោយ ក៏សរ
ស្សសងើតសឃើញថាពំុមានយនថការណាចាស់្សលាស់្សខដលអាចឲ្យពិនិតយដឹងថាស្សហរមន៍ពិតាទទួលរនថវកិា
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រតឹមរតូវតាមចំនួនខដលពួកសររួរទទួលរនខមន ាពិសស្សស្សរឺការសផធៀងផ្ទធ ត់ចំណូលថាប ក់សលើ។ សលើស្សពីសនេះ
សៅសទៀត របការខដលស្សហរមន៍ខរ ៉ោមានភាពរកីរកែពស់្សាស្សញ្ញដ ប ិញថាបំខណងខចកររក់ចំណូលសនេះពំុ
រនធាល ក់សៅដល់ស្សហរមន៍សទ។ សនេះអាចមានន័យថាពួកសរមិនទទួលរនររប់ចំនួន ឬ ចំណូលកំ់ងសនាេះ
ហូរចូលកបុងសហ្គស ៉ោម្នថីពុករលួយកំ់ងអស់្ស។  

 សយងតាម Boakye et al (2012) វដថនសយរយរបស់្សរបសទស្សហ្គគណារឺាបញិ្ញរបឈមែពស់្សពី
សំ្សណាក់អបកនសយរយកបុងការចត់ខចងចំណូលពីធនធានខរ ៉ោ។ បទពិសោធន៍កនលងមកប ិញថារោឌ ភិរល
រនចំណាយែពស់្សសលើស្សរបរកតីសៅសរៀងរាល់ឆ្ប ំមុនមានការសរេះសឆ្ប តសដើមផីបំសពញចិតថអបកសរេះសឆ្ប ត។ ចប់
ពីឆ្ប ំ១៩៩២មក   ឱនភាពថវកិាាតិកបុងឆ្ប ំមុនសពលមានការសរេះសឆ្ប តខតងខតមានករមិតែពស់្សាងឆ្ប ំធមមតា
របខហលា១,៥%នន ផស្សស្ស។ របការសនេះក់មក់រឲ្យមានការខកតរមូវរបបោរសពើពននខាល ំងសៅកបុងឆ្ប ំសរកាយ
សពលសរេះសឆ្ប តរចួ។        ភតថុតាងប ិញសទៀតថា អសស្សទរភាពោរសពើពននែពស់្សរនបងើឲ្យមានអតិផរណា     
ការថយចុេះវនិិសយរពីវស័ិ្សយឯកជន និងប៉ោេះ ល់ដល់រុណភាពនិងនិរនថភាពរបស់្សកសរមាងវនិិសយរ            
ោធារណៈ។  

 ការរពឹំងទុកពីកំសណើ នចំណាយោធារណៈតាមរយៈចំណូលសរបងរឺអាចមានហ្គនិភ័យសៅាមួយ
គ្មប  ខដលអាចបងើឲ្យមានផលប៉ោេះ ល់ដល់សស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។ ការចំណាយថវកិាាតិែពស់្សសោយោរ
ចំណូលពីសរបងអាចជរមុញឲ្យរោឌ ភិរលសដើរតួនាទីធំសៅកបុងសស្សដឌកិចចខដលអាចសធវើឲ្យការចូលរមួចំខណក
របស់្សវស័ិ្សយឯកជនមានការធាល ក់ចុេះ។ មោ៉ោងសទៀត សក់េះបីាចំណូលសរបងភារសរចើនរតូវរនចំណាយសៅសលើ
ខផបកវនិិសយរក៏សោយ ក៏សស្សដឌកិចចកំ់ងមូលអាចរបឈមនឹងោទ នភាពអតិផរណាែពស់្សនិងបញិ្ញកងវេះខាត
ស្សមតទភាពស្រស្សូបយករបស់្សសស្សដឌកិចច។ ឧក់ហរណ៍ សោយោរការរមួចំខណកពីអាជីវកមមសរបងសៅឆ្ប ំ២០១១ 
សស្សដឌកិចចហ្គគ ណាមានកំសណើ នដល់សៅ១៤% រឺសទវដងសធៀបសៅនឹងកំសណើ នាមធយម៦%កបុង១ឆ្ប ំកបុងទស្សវតសរ ៍
ចុងសរកាយ។  

 ាបចច័យលអ របសទស្សហ្គគ ណាមានស្សងគមសីុ្សវលិនិងរបព័ននយុតថិធម៌រងឹមំារួរស្សម ខដលាទូសៅមាន       
ឯករាជយភាពនិងសស្សរភីាពពីឥទនិពលនសយរយ ប៉ោុខនថរដឌស្សភាពំុមានរបព័ននរណៈកមាម ធិការរងឹមំានិងពំុអាច
រតួតពិនិតយសលើោទ ប័ននីតិរបតិបតថិរនសទ។ កសមាយរបស់្សស្សមាជិករដឌស្សភាសនេះរឺសោយោរខតស្សមាជិក
ស្សភាាអបកទទួលផលរបសយជន៍ពីរបព័ននអភិរលកិចចរបស់្សរបធានាធិបតី។ របការសនេះនំាឲ្យពួកសរពំុមាន
សិ្សទនិសស្សរភីាពសពញសលញកបុងការពិនិតយនិងក់មក់រការទទួលែុស្សរតូវពីនីតិរបតិបតថិ។  

 អរតានិកមមភាព និងអនិកមមភាពមិនសពញសលញែពស់្សឆលុេះបញ្ញច ំងថាចំណូលធនធាន ឬ ការចំណាយ
របស់្សរដឌពំុរនបសងើើតការ រររប់រគ្មន់ជូនរបាពលរដឌនិងបងើឲ្យមានការរពួយររមភែពស់្សពីបញិ្ញអសស្សទរភាព។ 
សបើសយងតាម Troup (2011) របសទស្សហ្គគ ណាមានបញិ្ញខាល ំងក់ក់ទងនឹងចលនាចំណាកស្រស្សុកពីជនបទមក     
ទីរកុង ាពិសស្សស្សរឺការសធវើចំណាកស្រស្សុកពីតំបន់ភារខាងសជើងរបសទស្សមកតំបន់ទីរកុងសៅតាមតំបន់សឆបរ។ 
ឧក់ហរណ៍  រដឌធានីអារកាមានរបាជនសកើនសឡើងរហូតដល់៤,៥លាននាក់ ឬ សស្សមើនឹង១៨%ននរបាជនស្សរបុ
ទូកំ់ងរបសទស្ស។ យុវជនរាប់ ន់នាក់រនចកសចញពីទីជនបទមករកការ រសៅទីរបជំុជនកបុងមួយឆ្ប ំៗ ប៉ោុខនថ
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ភារសរចើនននយុវជនកំ់ងសនាេះពំុទទួលរនការ រសពញសលញសទ។ មានការរ៉ោ ន់ោម នប ិញថាអរតា          
អនិកមមភាពមិនសពញសលញសៅកបុងទីរកុងធំៗតាមតំបន់សឆបរមានរហូតដល់៧០-៨០%។  

៣.៨ បទពិសោធន៍ 
 សក់េះបីចំណូលពីធនធានសរបងខដលសទើបរកសឃើញថមីៗសៅមានករមិតតិចតួចក៏សោយ របសទស្ស        
ហ្គគណារនសរតៀមែលួនរនយ៉ោងលអស្សរមាប់ធានាឲ្យមានការ រររប់ររងចំណូលធនធានរបកបសោយ     
តមាល ភាពនិងទំនួលែុស្សរតូវតាមរយៈការអនុម័តចាប់ររប់ររងចំណូលសរបងកាលពីឆ្ប ំ២០១១ ខដលចាប់
សនេះមានការសគ្មរពតាមសគ្មលការណ៍អនថរាតិនិងទទួលរននូវការសកាតស្សរសស្សើរែពស់្ស។  

 ចំណូលសរបងរតូវរនចត់ទុការបភពចំណូលមួយោច់សោយខឡកពីខផបកដនទសទៀតននសស្សដឌកិចច
តាមរយៈការអនុវតថររមូករមិតចំណូលសគ្មលសោយបសងើើតឲ្យមានរណនីសរបង (មូលនិធិសរបងបសណាថ េះ 
អាស្សនប) ស្សរមាប់រកាទុកចំណូលសរបងខដលរបមូលសោយអាាញ ធរចំណូលហ្គគ ណាមុនសពលសធវើការខបងខចក
មូលនិធិបនថសៅឲ្យថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំនិងមូលនិធិសរបងហ្គគ ណាតាមការអនុម័តរបស់្សរដឌស្សភា។ វមាន        
ការលំរកកបុងការវស់្សខវងលទនផលសោយោរការអនុវតថសនេះសទើបខតចប់សផថើម ប៉ោុខនថចំណូលសរបងរបស់្ស       
ហ្គគណាទំនងាសារជ័យសោយោររបព័ននរបមូលពននរងឹមំាស្រោប់សហើយមានរបព័ននរតួតពិនិតយគ្មប សៅវញិសៅ
មកសៅកបុងការររប់ររងមូលនិធិសរបង។  
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ជំពូក ៤ 

ោធារណរដឌឥណឍូ សណសីុ្ស 
 

 

 

 

 

 

 

 

៤.១ សស្សចកថីសផថើម 
 ោធារណរដឌឥណឍូ សណសីុ្សរឺារបសទស្សមួយសៅកបុងតំបន់អាសីុ្សអាសរបយ៍ខដលមាន៣៣សែតថ កបុងសនាេះ          
៥សែតថ10ទទួលរនអភ័យឯកសិ្សទនិខាងនីតិបញ្ដតថិនិងស្សវ័យភាពពីរោឌ ភិរលថាប ក់កណាថ លាងសែតថដនទ       
សទៀត។ ឥណឍូ សណសីុ្សារបសទស្សខដលមានសស្សដឌកិចចធំាងសរទី១៦សលើពិភពសលាកនិងារបសទស្សខដលមាន
របាជនសរចើនាងសរទី៤សលើពិភពសលាក (បនាធ ប់ពីចិន ឥណាឍ  និងស្សហរដឌអាសមរកិ)។ ជនាតិឥណឍូ សណសីុ្ស
ភារសរចើនរស់្សសៅសលើសកាេះាវ  ខដលមានរបាជនជិត៦០%ននរបាជនស្សរបុ។ ឥណឍូ សណសីុ្សមានរកុមជនាតិ
ភារតិចមាច ស់្សស្រស្សុករហូតដល់សៅរបខហល៣០០រកុម ប៉ោុខនថជនាតិាវ មានចំនួនសលើស្សលុបាងសរខដលសស្សមើ
របខហល៤០%ននរបាជនស្សរបុ។ ឥណឍូ សណសីុ្សមានោស្សនិកឥោល មដល់សៅ៨៧%និងររឹស្សថោស្សនិកចំនួន
១០%។  

 របសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរនរបកាស្សឯករាជយពីរបសទស្សហូឡង់សៅឆ្ប ំ១៩៤៥។ សរកាយសពលដួលរលំ
របបរបធានាធិបតីសៅឆ្ប ំ១៩៩៨ របសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរនសធវើកំខណទរមង់សំ្សខាន់ៗាសរចើនសដើមផីខកលមអ
លកខែណឍ នសយរយនិងសស្សដឌកិចចស្សងគម។ កបុងចំសណាមកមមវធីិកំខណទរមង់កំ់ងសនាេះរដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ំ១៩៤៥ 
រតូវរនសធវើវសិោធនកមមចំនួន៤ដងសដើមផីខកលមអរបព័ននរតួតពិនិតយសៅវញិសៅមករវងអងគនីតិរបតិបតថិ           
អងគតុលាការ និង អងគនីតិបញ្ដតថិ។  

                                                           
10 Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, and West Papua 

នផធដីៈ១.៩១៩.០០០ រម២ 

របាជនស្សរបុៈ ២៤២ លាននាក់  
ផស្សស្សៈ ៨៤៧  ន់លានដុលាល រអាសមរកិ 

ចំណូលមធយមកបុងរបាជនមាប ក់ៈ ៣.៤៩៥ ដុលាល រអាសមរកិ 
ជនាតិៈ របខហល៣០០រកុម (ជនាតិាវ  ៤១%) 
ោស្សនាៈ ឥោល ម ៨៧% និងររឹស្សថោស្សនា ១០% 

ផលិតកមមសរបងៈ ៩៩៥.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ (២០១១) 
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៤.២ ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម 
សយងតាមស្សមារមសរបងឥណឍូ សណសីុ្ស អាជីវកមមសរបងសៅរបសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរនចប់សផថើមតំាងពីឆ្ប ំ
១៨៧១។ សក់េះបីាអាជីវកមមសលើកដំបូងរនចប់សផថើមសៅឆ្ប ំ១៨៨៥ក៏សោយ ទំហំននការផលិតសៅមានករមិត
ក់បសៅសឡើយរហូតដល់ឆ្ប ំ១៩៤៥ សៅសពលរបសទស្សសនេះទទួលរនឯករាជយនិងកាល យាោធារណរដឌ។ 
កនលងមក ផលិតកមមសរបងរបមូលផថុំសៅសលើសកាេះស្ស៊ែូមា៉ោ រតាខដលផលិតរនដល់សៅាង៥០%ននផលិតកមម
សរបងស្សរបុសៅឥណឍូ សណសីុ្ស។ បចចុបផនបរកុមហ៊ែុនChevronរឺារកុមហ៊ែុនផលិតសរបងធំាងសរសៅឥណឍូ សណសីុ្ស
ខដលផលិតរនាង៤០%ននផលិតកមមសរបងស្សរបុ រឯីរកុមហ៊ែុនសរបងរដឌ (PT Pertamina) រឺាតួអងគធំទី២សៅ
កបុងផលិតកមមសរបងខដលផលិតរន១៥%ននផលិតកមមសរបងស្សរបុ។ រកុមហ៊ែុនសរបងអនថរាតិដនទសទៀតខដល
ររបដណថ ប់ខផបកខាងសលើននវស័ិ្សយសរបងរឺរកុមហ៊ែុន Total, Conoco Philips, Exxon និង BP។  

 សបើសយងតាមភាប ក់ រព័ត៌មានថាមពល (EIA) របសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សបចចុបផនបរឺារបសទស្សនំាចូល
សរបងសៅនិងសរបងចរមាញ់រចួសលើស្សការនំាសចញ។ ផលិតកមមសរបងសៅរបស់្សឥណឍូ សណសីុ្សសឡើងែពស់្សបំផុតសៅ
ឆ្ប ំ១៩៩៦ ខដលផលិតរន១,៦លានរខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ សហើយចប់សផថើមធាល ក់ចុេះាលំោប់ចប់តំាងពីសពល
សនាេះមក សោយោរផលិតកមមកបុងតំបន់សរបងធំាងសរចប់ថយចុេះនិងសោយោរភាពបរាជ័យកបុងការអភិវឌណ
វស័ិ្សយសហោឌ រចនាស្សមព័ននសរបងថមីៗ។ សៅឆ្ប ំ២០១១ ផលិតកមមសរបងផលិតរនរបខហល១លានរខរ ៉ោលកបុង
មួយនថៃ។ សោយោរការធាល ក់ចុេះននផលិតកមមសរបងរមួាមួយនឹងការសកើនសឡើងយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សពី                
ការសរបើររស់្សសរបងកបុងស្រសុ្សកឥណឍូ សណសីុ្សរនកាល យារបសទស្សមានការនំាចូលសរបងសលើស្សការនំាសចញកាលពី
ឆ្ប ំ២០០៤។ សរកាយមក សៅឆ្ប ំ២០០៩ឥណឍូ សណសីុ្សរនពយួរស្សមាជិកភាពសៅអងគការ OPEC ខដលែលួនរន
ចូលរមួតំាពីឆ្ប ំ១៩៦២។ សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី ឥណឍូ សណសីុ្សសៅខតារបសទស្សខដលនំាសចញសុ្សទនធំាងសរទី៦
ខាងខផបកឧស្សម័នធមមាតិ និងារបសទស្សនំាសចញសុ្សទនធំាងសរទី២ខាងខផបកធយូងថម។  

របូទី៤.១ ផលិតកមមសរបង (០០០ រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ) 

 
របភពៈ International Energy Statistics, EIA 
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 សរបងរឺាឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមធំមួយរបស់្សឥណឍូ សណសីុ្ស ប៉ោុខនថខរបាមិនសូ្សវសំ្សខាន់សៅកបុង
ទស្សវតសរចុ៍ងសរកាយសនេះ។ សរកាយឆ្ប ំ១៩៧៥ នថលឈបួលសរបងមានទំហំរបខហល៨%នន ផស្សស្ស ឬ សស្សមើរបខហល
៧០%នននថលឈបួលស្សរបុពីសរបង ឧស្សម័ន និងខរ ៉ោ។ សរបងរមួចំខណកខាល ំងសៅកបុងសស្សដឌកិចចសៅរវងឆ្ប ំ១៩៧៥និង
១៩៨៥ ារយៈសពលខដលនថលឈបួលសរបងសស្សមើជិត១៧%នន ផស្សស្ស របចំឆ្ប ំ ប៉ោុខនថរនថយស្សល់រតឹមខត២,៤%
ប៉ោុសណាត េះកបុងឆ្ប ំ២០១០។ ចំខណកឯនថលឈបួលពីឧស្សម័នធមមាតិវញិមានទំហំរបខហល៣,៤%នន ផស្សស្ស។  

របូទី៤.២ នថលឈបួលធនធាន (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 
 

 វស័ិ្សយខរ ៉ោសៅរបសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរនចប់សផថើមតំាងពីចុងស្សតសវតសទី១៩។ ការសធវើអាជីវកមម          
សំ្សណរហំ្គងរនសកើនសឡើងខាល ំងសៅ២ទស្សវតសរចុ៍ងសរកាយសនេះ។ ផលិតកមមសំ្សណរហំ្គងសៅឆ្ប ំ១៩៩០     
ផលិតរនរបខហល៣១.០០០សតាន សស្សមើរបខហល១៤%ននផលិតកមមស្សរបុទូកំ់ងពិភពសលាក សហើយរនសកើន
ដល់៥៦.០០០សតានសៅឆ្ប ំ២០០១ និង៩៩.០០០សតានសៅឆ្ប ំ២០០៨។ ចំនួនសនេះសស្សមើ២៣%និង៣១%នន
ផលិតកមមស្សរបុសលើពិភពសលាក្ (Rasiah, 2011)។ សយងតាម EITI

11 ឥណឍូ សណសីុ្សរឺាអបកផគត់ផគង់ទីផារ    
សំ្សណរហំ្គងធំាងសរសលើពិភពសលាក ខដលផគត់ផគង់២០%ននទីផារពិភពសលាក។ ែណៈផលិតកមមសរបងនិង
ឧស្សម័នរនធាល ក់ចុេះសៅទស្សវតសរចុ៍ងសរកាយសនេះ ឥណឍូ សណសីុ្សរនពរងីកការសធវើអាជីវកមមខរ ៉ោ កបុងសនាេះរមួមាន
សំ្សណ នីខកល មាស្ស និងធយូងថម បខនទមសលើខរ ៉ោខដលធាល ប់សធវើអាជីវកមមពីមុនមកដូចាខរ ៉ោបុកសីុ្សត ររក់ និង   
សំ្សណរហំ្គង។ នថលឈបួលពីឧស្សាហកមមខរ ៉ោមានទំហំសស្សមើ៥,៣%នន ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០១០ និងាមធយមសស្សមើ
៤,៦%នន ផស្សស្ស ចប់ពីឆ្ប ំ២០០៤។  

 ថមីៗសនេះឥណឍូ សណសីុ្សរនសបថាញ អនុវតថសគ្មលកាណ៍តមាល ភាពកបុងការរបមូលនិងការររប់ររងចំណូលពី
ធនធានធមមាតិ សោយរនរបកាស្សពីឆនធៈកបុងការអនុវតថ EITI កាលពីឆ្ប ំ២០០៩ សហើយរនកាល យារបសទស្ស 

                                                           
11 www.eiti.org (2 Aug 2012)  
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ស្សមាជិក12 EITI កាលពីខែតុលាឆ្ប ំ២០១០។ សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី ឥណឍូ សណសីុ្សរតូវបំសពញលកខែណឍ បខនទម
សទៀតសដើមផី កាល យែលួនសៅាស្សមាជិកសពញលកខែណឍ មួយ។  

៤.៣ ទរមង់និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 
ផស្សស្ស របស់្សឥណឍូ សណសីុ្សមានកំសណើ នសថរជំុវញិ៥,៥%កបុងមួយឆ្ប ំរិតចប់ពីឆ្ប ំ២០០១។ កំសណើ ន

សស្សដឌកិចច៤,៦%សៅឆ្ប ំ២០០៩ កបុងសពលមានវបិតថិសស្សដឌកិចចស្សកលឆ្ប ំ២០០៩រនឆលុេះបញ្ញច ំងពីភាពមំាកំ់      
ខាងសគ្មលនសយរយមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចសៅឥណឍូ សណសីុ្ស។ កំសណើ ន៦,៥%សៅឆ្ប ំ២០១១រឺាអរតាមួយែពស់្សាង
កំសណើ នខដលធាល ប់ស្សសរមចរនសៅបណាថ ឆ្ប ំមុនសពលមានវបិតថិ សហើយសបើសយងតាម IMF (2012) កំសណើ នសនេះ
រឺាអរតាមួយែពស់្សបំផុតកបុងរយៈសពល១៤ឆ្ប ំកនលងមក។ ាងសនេះសៅសទៀត ទុនបរមុងអនថរាតិរបស់្ស        
ឥណឍូ សណសីុ្សរនសកើនសឡើងយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សរហូតដល់១២០ ន់លានដុលាល ររិតរតឹម ក់កណាថ លឆ្ប ំ២០១១ 
ខដលចំណួលសនេះជិតសស្សមើសទវដងសបើសធៀបសៅនឹងសរកាយសពលដួលរលំធនាគ្មរ Lehman ។ សហើយសបើសក់េះបីា
ទុនបរមុងសនេះរនថយចុេះមករតឹម១០៦ ន់លានដុលាល រសៅ ក់កណាថ លឆ្ប ំ២០១២ក៏សោយ ក៏ទុនបរមុងសនេះ
អាចធានាឲ្យឥណឍូ សណសីុ្សពឹងសលើការនំាចូលសុ្សទនរន៥,៦ខែរមួកំ់ងការទូក់ត់បំណុលសរៅរបសទស្សផង។ 
មោ៉ោងវញិសទៀត ឥណឍូ សណសីុ្សរនកាត់បនទយបំណុលោធារណៈពី៧៦% នន ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០១១ មករតឹម
សរកាម២៥%នាសពលបចចុបផនប (IMF 2012)។ 

របូទី៤.៣ ដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 

អតិផរណាមានអរតាែពស់្សរួរស្សមសហើយមានការសឡើងចុេះកបុងរយៈសពល១០ឆ្ប ំមុន។ កតាថ សនេះរនបងើ
ាបញិ្ញរបឈមស្សរមាប់ឥណឍូ សណសីុ្ស ប៉ោុខនថការររប់ររងអតិផរណាមានភាពលអរបសស្សើររសៅប៉ោុនាម នឆ្ប ំចុង
សរកាយសនេះ។ ភាពសារជ័យសនេះមួយចំខណករឺរនមកពីកំសណើ ននថលមិូបអាហ្គរមានករមិតយឺតាងមុន រឯី
ចំណូលពីការនំាសចញសៅរកាលំនឹងរនសោយោរនថលទំនិញែពស់្ស។ ប៉ោុខនថភាពសារជ័យខាងសលើសនេះក៍ឆលុេះ

                                                           
12 www.eiti.org (2 Aug 2012) 
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បញ្ញច ំងពីស្សមតទភាពរបស់្សរោឌ ភិរលកបុងការអនុវតថសគ្មលនសយរយរូបិយវតទុផងខដរ។ ការវយតនមលរបស់្ស 
IMF ប ិញថាឥណឍូ សណសីុ្សររប់ររងអតិផរណារនលអសោយោរអរតាបថូរររក់ពិតអនុសលាមសៅតាម   
សគ្មលការណ៍ររឹេះសហើយស្សទិតសៅរងវង់ករមិតស្សមតា (IMF 2011)។  

វបិតថិសស្សដឌកិចចអាសីុ្សរនសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចឥណឍូ សណសីុ្សរនធាល ក់ចុេះពី២១៦ ន់លានដុលាល រកបុងឆ្ប ំ
១៩៩៧ មករតឹម៩៥ ន់លានដុលាល កបុងឆ្ប ំ១៩៩៨ មុនសពលសកើនមក១៤០ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ១៩៩៩។ 
ផស្សស្ស សកើនមកជិត៨៥០ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០១១។ ចប់ពីឆ្ប ំ២០០១មក សស្សដឌកិចចទទួលរនកំសណើ ន 
សថរជំុវញិ៥,៥%កបុងមួយឆ្ប ំ។  

របូទី៤.៤ ទរមង់សស្សដឌកិចច (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank)  

ឥណឍូ សណសីុ្សរនខកខរបសស្សដឌកិចចរបស់្សែលួនតាមរយៈការពឹងខផអកកាន់ខតខាល ំងសៅសលើវស័ិ្សយ        
ឧស្សាហកមមនិងសស្សវកមម។ សោយមានអំសណាយផលពីធនធានសរបង របសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរនខកលមអ 
សស្សដឌកិចចរបស់្សែលួនាបនថបនាធ ប់។ កំសណើ នសថរសៅកបុងវស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិងសស្សវកមមរនសធវើឲ្យការពឹងខផអក
សលើវស័ិ្សយកសិ្សកមមមានការថយចុេះពី៥៦%នន ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ១៩៦៥ មករតឹម១៥%កបុងឆ្ប ំ២០០០ ប៉ោុខនថហ្គក់
ដូចាសៅសថរចប់ពីសពលសនាេះមក។ វស័ិ្សយឧស្សាហកមមរមួចំខណករបខហល៤៦%នន ផស្សស្ស កបុងអំឡុង
ទស្សវតសរក៍នលងសៅកបុងសនាេះឧស្សាហកមមផលិតរមួចំខណករបខហល២៧%នន ផស្សស្ស ។ សនេះប ិញថា        
ឥណឍូ សណសីុ្សរនសធវើពិពិធកមមមូលោឌ នឧស្សាហកមមរបស់្សែលួនសលើឧស្សាហកមមមិនផលិតសក់េះបីា        
ឧស្សាហកមមផលិតរនសកើនពី៨%នន ផស្សស្ស កាលពីឆ្ប ំ១៩៦៥ក៏សោយ។ ប៉ោុខនថកំសណើ នឧស្សាហកមមផលិត
មិនមានភាពលអរបសស្សើរដូចពីមុនសទរិតរតឹមឆ្ប ំ២០០៥មក។  
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ែណៈខដលវស័ិ្សយឧស្សាហកមមបនថរកីចសរមើន របសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរនសធវើពិពិធកមមឧស្សាហកមម      
ផលិតរបស់្សែលួន។ សៅចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៧១និង១៩៨០ ឧស្សាហកមមផលិតរបស់្សឥណឍូ សណសីុ្សរន កសៅ          
ពឹងខផអកកាន់ខតខាល ំងាងមុនសលើការផលិតទំនិញមូលធននិងផលិតផល ក់កណាថ លស្សសរមច។ រឯី             
ការផលិតទំនិញស្សរមាប់អបកសរបើររស់្សចុងសរកាយរនថយចុេះពី៨០,៨%ននឧស្សាហកមមផលិតស្សរបុសៅឆ្ប ំ
១៩៧១ មករតឹម៤៧,៦%សៅឆ្ប ំ១៩៨០។ ផធុយសៅវញិ ផលិតកមមទំនិញមូលធននិងផលិតផល ក់កណាថ ល 
ស្សសរមចរនសកើនសឡើងពី១៣,១%និង៦,១%សៅឆ្ប ំ១៩៧១ ដល់១៦,៩%សៅឆ្ប ំ១៩៨០។  
 

តារាង៤.១ បខរមបរមួលទរមង់ននតនមលបខនទមរបស់្សឧស្សាហកមមផលិតមួយចំនួន 

  
ភាររយ 

សលែកូដ ISIC ស ម្ េះ ISIC 1971 1980 
ទំនិញសរបើររស់្ស ៨០,៨ ៤៧,៦ 

៣១១០ មិូបអាហ្គរ ៣៣,៩ ១១,១ 
៣១៤០ ថាប ំជក់ ២៧,៩ ១៩,១ 
៣២១០ វយណភ័ណឍ  ១៣,២ ១២,៤ 

 
សផសងៗ ៥,៨ ៥,០ 

ផលិតផល ក់កណាថ លស្សសរមច ១៣,១ ៣៥,៥ 
៣៣១០ ផលិតផលសធវើពីសឈើ (សលើកខលង សររឿងស្ស ិរមឹ) ១,៤ ៧,០ 
៣៥១០ រីមីឧស្សាហកមម ០,៨ ៤,៣ 
៣៥២០ រីមីសផសងសទៀត ៣,៨ ៧,១ 
៣៥៥០ សៅស្ស៊ែូរ ១,៣ ៤,៨ 
៣៦៩០ ខរ ៉ោមិនខមនខដកដនទសទៀត ២,៥ ៥,៩ 
៣៧១០ ខដកនិងពួកសលាហៈ - ៣,១ 

 
សផសងៗ ៣,៣ ៣,៣ 

ទំនិញមូលធន ៦,១ ១៦,៩ 
៣៨១០ សររឿងខដក ២,៣ ៣,៥ 
៣៨២០ សររឿងមា៉ោ សីុ្សន (សលើកខលងសររឿងសអឡិចរតូនិច) ០,៤ ១,៦ 
៣៨៣០ សររឿងសអឡិចរតូនិច ២,៥ ៥,៣ 
៣៨៤០ បរកិាខ ដឹកជញ្ជូ ន ០,៩ ៦,៤ 

    

 
ឧស្សាហកមមផលិតស្សរបុ ១០០ ១០០ 

របភព:  Roepstorff [1985], cited in Kaneko Y. and Tampubolon H. (1987)  
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របូទី៤.៥ ការនំាសចញ (%នននំាសចញផលិតផលស្សរុប) 

 
Source: World Development Indicators (World Bank)   

កបុងនាមារបសទស្សផលិតសរបងធំមួយសៅសលើពិភពសលាក ឥណឍូ សណសីុ្សរននំាសចញសរបងែពស់្សបំផុត
សៅឆ្ប ំ១៩៨៣ រមួចំខណក៨២%ននការនំាសចញផលិតផលស្សរបុ។ ភាររយននការនំាសចញសរបងរនធាល ក់ចុេះា
បនថបនាធ ប់តំាងពីសពលសនាេះមក (សោយាមធយមការនំាសចញសរបងសស្សមើនឹង២៧%ននការនំាសចញផលិតផល
ស្សរបុកបុងរយៈសពល១១ឆ្ប ំចុងសរកាយសនេះ) សក់េះបីាឥណឍូ សណសីុ្សបនថផលិតសរបងរនែពស់្សសហើយសទើបខតមាន
ការធាល ក់ចុេះសរកាយឆ្ប ំ១៩៩៦កនលងសៅសនេះក៏សោយ។ ការធាល ក់ចុេះភាររយននការនំាសចញសរបងឆលុេះបញ្ញច ំងពី
កំសណើ នភាររយននការនំាសចញមិូបអាហ្គរនិងផលិតផលឧស្សាហកមម។ សនេះប ិញថាឥណឍូ សណសីុ្សរន
ការ រសស្សដឌកិចចរបស់្សែលួនពីជមៃឺហូឡង់សោយរការននូវភាពរបកួតរបខជងរបស់្សវស័ិ្សយកសិ្សកមមនិង    
ឧស្សាហកមមផលិត។ សយងតាម Sala-i-Martin និង Subramanian (2003)

13
 ាទូសៅអបកវភិារមានការសកាត

ស្សរសស្សើរពីស្សមតទភាពរបស់្សរោឌ ភិរលឥណឍូ សណសីុ្សកបុងការការ រភាពរបកួតរបខជងរបស់្សវស័ិ្សយកសិ្សកមម    
តាមរយៈ ការវនិិសយរសលើបសចចកវទិោកសិ្សកមម កតាថ ផលិតកមមកសិ្សកមម និងការផសពវផាយបសចចកសទស្សកសិ្សកមម 
ែណៈរបសទស្សសនេះទទួលរនចំណូលយ៉ោងស្សននឹកស្សនាន ប់ពីវស័ិ្សយសរបង។  

 រួរកត់ស្សមាគ ល់ថាឥណឍូ សណសីុ្សសៅបនថនំាសចញសរបងសរចើនរួរស្សមសៅសឡើយ ប៉ោុខនថក៏មានការនំាចូល
សរបងវញិខដរកបុងសពលទនធឹមគ្មប សនេះ។ សនេះបញ្ញជ ក់ថាឥណឍូ សណសីុ្សអាចសធវើការនំាសចញសរបងរបស់្សែលួនខដលមាន
រុណភាពែពស់្ស សហើយនំាចូលសរបងខដលមានរុណភាពក់បជំនួស្សវញិសដើមផីបំសពញតរមូវការកបុងស្រសុ្សក។ 
ឧក់ហរណ៍ សៅឆ្ប ំ២០១១ ឥណឍូ សណសីុ្សរននំាចូលសរបងរបមាណាាង ក់កណាថ លននសរបងែលួនខដល
រននំាសចញ។ 

 សារជ័យននការអនុវតថសគ្មលនសយរយសស្សដឌកិចចសៅឥណឍូ សណសីុ្សរននំាមកនូវការកាត់បនទយ   
ភាពរកីរកាបនថបនាធ ប់។ អរតាភាពរកីរកសៅឥណឍូ សណសីុ្សរនថយចុេះពី២៣,៤%សៅឆ្ប ំ១៩៩៩ (របខហលា
ែពស់្សសោយោរវបិតថិសស្សដឌកិចចមុនឆ្ប ំ១៩៩៩) មករតឹម១២,៥%កបុងឆ្ប ំ២០១១។  ផធុយសៅវញិ រមាល តរវង        

                                                           
13 Gelb, A. and Associates, 1998, Oil Windfalls: Blessing or Curse? World Bank: Oxford University Press.  
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អបកមាននិងអបករកមានការសកើនសឡើង។ ស្សនធទស្សសន៍វសិ្សមភាពននចំណូលរនសកើនពី០,២៩កបុងឆ្ប ំ១៩៩៩សៅ
០,៣៤កបុងឆ្ប ំ២០០៥។ សក់េះបីាមានការសកើនសឡើងយ៉ោងដូចសនេះក៏សោយ ក៏ករមិតវសិ្សមភាពសនេះមានករមិត
លមមសហើយក់បសៅសឡើយសបើសធៀបសៅកបុងតំបន់។  

តារាង៤.២ ការអភិវឌណធនធានមនុស្សស 
 ២០០០ ២០០៤ ២០០៨ ២០១០ 
អាយុរពឹំងទុក (ឆ្ប ំ) ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ 
អរតាអកខរភាពមនុស្សសសពញវយ័ (%) 
 

 ៩០ ៩២  

អរតាចុេះស ម្ េះចូលសរៀនពិតសៅបឋមសិ្សកា (%) 
 

៩០ ៩២ ៩៦ ៩៦ 

*ភាររយននរបាជនមានអាយុចប់ពី១៥ឆ្ប ំសឡើងសៅ 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank)  
 ឥណឍូ សណសីុ្សទទួលរនលទនផលលអបងគួរសលើការ រអភិវឌណន៍ធនធានមនុស្សស។ អាយុរពឹំងទុករន
សកើនសឡើងពី៦៦ឆ្ប ំសៅឆ្ប ំ២០០០ មក៦៩ឆ្ប ំសៅឆ្ប ំ២០១០។ អរតាអកខរភាពរបស់្សមនុស្សសសពញវយ័សស្សមើ៩២%
កបុងឆ្ប ំ២០០៨។ ការផថល់សស្សវអប់រទំទួលរនសារជ័យរួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់។ ការចុេះស ម្ េះចូលសរៀនពិតសៅ
បឋមសិ្សកាសកើនពី៩០%សៅឆ្ប ំ២០០០មក៩៦%កបុងឆ្ប ំ២០១០។ សនេះមានន័យថា កុមារខដលររប់អាយុចូល
សរៀន៤% សទៀតកំពុងរស់្សសៅកបុងោទ នភាពលំរកខដលរនរារាងំពួកសរពំុឲ្យទទួលរនសស្សវអប់រ។ំ  

៤.៤ ការររប់ររងចំណូលធនធាន 
 រដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ំ១៩៤៥របស់្សឥណឍូ សណសីុ្សរនកំណត់ថា ធនធានធមមាតិកំ់ងអស់្សរឺារទពយស្សមផតថិ
ផ្ទថ ច់មុែរបស់្សរដឌ។ ដូចសនេះចំណូលសរបងក៍ដូចាចំណូលពីធនធានធមមាតិដនទសទៀតរឺស្សទិតសៅសរកាម        
ការរបមូលនិងការរប់ររងសោយរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិរហូតមកដល់ឆ្ប ំ១៩៩៩។  
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របូទី៤.៦ ចំណូលសរបង 

 
របភពៈ IMF Article IV (2004-2012) 
 សក់េះបីាចំណូលសរបងមិនររបដណថ ប់ខាល ំងសៅកបុងថវកិាាតិ វរឺាបរមិាណមួយមានោរៈសំ្សខាន់
សៅកបុងរបបោរសពើពនន។ ចសនាល េះពីឆ្ប ំ២០០១ដល់២០១១ ចំណូលសរបងរបមូលរន១៩៥ ន់លានដុលាល រ ឬ
សស្សមើនឹង១៨ ន់លានដុលាល រកបុងមួយឆ្ប ំ។ ចំណូលសនេះសស្សមើនឹង២៥%ននចំណូលស្សរបុ ឬ របខហល៤,៣%នន 
ផស្សស្ស ។ ចំណូលសរបងរនធាល ក់ចុេះពី៥,៦%នន ផស្សស្ស កបុងចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៩៧-២០០០ មករតឹមខត៣,៦%នន 
ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០១១ (Ahmad និង Mottu 2002)។  

 សក់េះបីាទទួលរនចំណូលសរចើនពីធនធានធមមាតិ ឥណឍូ សណសីុ្សពំុខដលបសងើើតមូលនិធិធនធាន 
ធមមាតិសទ។ ឥណឍូ សណសីុ្សចត់ទុកចំណូលធនធានារបភពចំណូលមួយរបស់្សរបបោរសពើពននខដលចំណូល
កំ់ងអស់្សសនាេះរតូវរនយកសៅសរបើររស់្សស្សរមាប់ចំណាយោធារណៈតាមរយៈដំសណើ រការថវកិាាតិរបចំ
ឆ្ប ំ។ តាមរយៈចាប់វមិជណការឆ្ប ំ១៩៩៩និងចាប់ស្រស្សសដៀងគ្មប សៅឆ្ប ំ២០០៤ ឥណឍូ សណសីុ្សរនអនុវតថ             
ការខបងខចកចំណូលសោយសធវើការសផធរចំណូលធនធានែលេះសៅឲ្យរោឌ ភិរលថាប ក់សរកាមាតិ។ តារាង ៤.២ 
ប ិញពីការខបងខចកចំណូលពីសរបង ឧស្សម័ន និងខរ ៉ោរវងរោឌ ភិរលថាប ក់ាតិនិងថាប ក់សរកាមាតិ។  

តារាង៤.៣ ការខបងខចកចំណូលធនធានរវងរោឌ ភិរលកំ់ងពីរករមិត 

 ចំណូលសរបង (%) ចំណូលហ្គគ ស្ស (%) ចំណូលខរ ៉ោ (%) 

រោឌ ភិរលកណាថ ល ៨៤,៥ ៦៩,៥ ២០ 

សែតថផលិតសរបង ៣,១ ៦,១ ១៦ 

ស្រស្សុកផលិតសរបង ៦,២ ១២,២ ៣២ 

ស្រស្សុកជិតខាង ៦,២ ១២,២ ៣២ 

 -
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សែតថនិងស្រស្សុកមិនផលិតសរបង ០ ០ ០ 

ស្សរបុ ១០០ ១០០ ១០០ 

របភពៈ Morgandi (2008) 

 របូមនថខបងខចកចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នសស្សធើរខតមានលកខណៈផធុយគ្មប ពីការខបងខចកចំណូលពី
ធនធានខរ ៉ោ។ កបុងករណីសរបងនិងឧស្សម័ន ចំណូល៨៤,៥%និង៦៩,៥%រនសៅរោឌ ភិរលថាប ក់កណាថ ល រឯី
ចំខណកសៅស្សល់រនសៅថាប ក់សរកាមាតិ។ ផធុយសៅវញិ ចំណូលភារសរចើន (៨០%) ពីធនធានខរ ៉ោរនសៅ         
រោឌ ភិរលថាប ក់សរកាមាតិ រឯីរោឌ ភិរលកណាថ លទទួលរនខត២០%ប៉ោុសណាត េះ។ សយងតាម Morgandi 

(2008) ថាប ក់សរកាមាតិទទួលរនភាររយែពស់្សពីចំណូលធនធានខរ ៉ោអាចសោយោរមូលសហតុថាចំណូលសនេះ
មានចំនួនតូច។ ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នរមួគ្មប សស្សមើ២៥%ននចំណូលោរសពើពននស្សរបុ រឯីចំណូលពីធនធានដនទ
សទៀតរមួកំ់ងខរ ៉ោផងមានចំនួនខត១%ប៉ោុសណាត េះ។  

របូទី៤.៧ យនថការខបងខចកនិងខចករខំលកចំណូលធនធានសឡើងវញិ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ចំណំា: DAU ាអកសរកាត់នន នកយ Dana Alokasi Umum, មានន័យថាមូលនិធិោកល 
របភព: Morgandi (2008) and Agustina et al (2012)  

ចំណូលសរបង  

សែតថផលិតសរបង ស្រស្សុកផលិតសរបង ស្រស្សុកជិតខាង រោឌ ភិរលកណាថ ល សែតថ-ស្រស្សុកមិនផលិតសរបង 

មូលនិធិោកល 

៣៤%ននថវកិាាតិ 

បញ្ច ប់សបៀវតសរស៍្សរមាប់រោឌ ភិរល
ថាប ក់សរកាមាតិ តរមូវការចំណាយ 

៦,២% ៦,២% ៨៤,៥% ៣,១% 

DAU DAU - EIR DAU - EIR DAU - EIR 

ស្សនធស្សសន៍វភិាជន៍:  

- ៣០% ស្សនធស្សសន៍របាជន  

- ៣០% ស្សនធស្សសន៍នថល  
- ១៥% ស្សនធស្សសន៍ទំហំនផធដី 
- ១៥% ករមិតចំណូលមធយម 
- ១០%ស្សនធស្សសន៍ អភិវឌណធនធានមនុស្សស 

 

ចំណូលសផសងសទៀត  

៥០% ៥០% 
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 ឧក់ហរណ៍ាក់ខស្សថងសៅកបុងករណីសរបង ១៥,៥%ននចំណូលសរបងរតូវរនខបងខចកសៅឲ្យ          
ថាប ក់សរកាមាតិ (៣,១%រនសៅសែតថផលិតសរបង ៦,២%រនសៅស្រស្សុកផលិតសរបង ៦,២%សទៀតស្សរមាប់    
ខបងខចកសស្សមើៗគ្មប កបុងចំសណាមស្រសុ្សកជិតខាងខដលមិនផលិតសរបង)។  

 ាយនថការកបុងការខបងខចកសឡើងវញិសលើថវកិាាតិសដើមផីកាត់បនទយរមាល តទូកំ់ងរបសទស្ស (ពិសស្សស្ស
រវងតំបន់ខដលស្សមផូរធនធាននិងរកធនធាន) ឥណឍូ សណសីុ្សខបងខចក៣៤%ននថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំឲ្យសៅ      
មូលនិធិស្សកល ខដល ក់កណាថ លសរបើស្សរមាប់ចំណាយររក់សបៀវតសនិង ក់កណាថ លសទៀតស្សរមាប់     
ហិរញ្ដបផក់ន ការអភិវឌណរបស់្សរោឌ ភិរលថាប ក់សរកាមាតិ។ ថវកិា ក់កណាថ លរបស់្សមូលនិធិស្សកលស្សរមាប់
ហិរញ្ដបផក់នការអភិវឌណថាប ក់សរកាមាតិរតូវខបងខចកសោយខផអកតាមស្សនធទស្សសន៍របាជន ស្សនធទស្សសន៍នថល  
ស្សនធទស្សសន៍ទំហំនផធដី ករមិត ផស្សស្ស កបុងមនុស្សសមាប ក់ និងស្សនធទស្សសន៍អភិវឌណន៍ធនធានមនុស្សស។ ចំស េះ         
រោឌ ភិរលថាប ក់សរកាមាតិខដលទទួលរនមូលនិធិសរបង ចំខណកថវកិាអភិវឌណន៍ខដលសររតូវទទួលរនរតូវ
ដកបរមិាណមូលនិធិសរបងខាងសលើសចញ។ សយងតាមធនាគ្មរពិភពសលាក (២០០៧) មូលនិធិស្សកលសស្សមើនឹង
៧០%ននចំណាយស្សរបុរបស់្សថាប ក់សរកាមាតិ (សែតថនិងស្រស្សុក)។  

៤.៥ សតើឥណឍូ សណសីុ្សសរបើររស់្សចំណូលធនធានយ៉ោងដូចសមថច? 
ចំណាយរបស់្សរដឌរនថយចុេះពី២០%នន ផស្សស្ស សៅឆ្ប ំ២០០៨ មក១៧%សៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៩-១១។ 

ការធាល ក់ចុេះសនេះអាចផថល់ឱកាស្សឲ្យមានការចូលរមួពីវស័ិ្សយឯកជនសរចើនាងមុន ប៉ោុខនថសនេះមិនសូ្សវាលអប៉ោុនាម ន
សទ សោយោរការធាល ក់ចុេះសនេះបណាថ លមកពីការធាល ក់ចុេះចំណូល។ ដូចសនេះការធាល ក់ចុេះចំណាយសនេះមិនបងើឲ្យ
មានអតិសរកថវកិាសទ។ ចំណូលោរសពើពននរនថយពី២០%នន ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០០៨ មករតឹម១៦%សៅ
ចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៩-១១ ខដលសស្សមើ១៣៦ ន់លានដុលាល រកបុងឆ្ប ំ២០១១។  

របូទី៤.៨ ចំណាយោរសពើពនន (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2004-2012) 
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របបោរសពើពននរបស់្សឥណឍូ សណសីុ្សអនុញ្ញដ តឲ្យមានការសផធរថវកិាាតិសោយផ្ទធ ល់សៅឲ្យរោឌ ភិរល 
ថាប ក់សរកាយាតិ។ ាលទនផល ជិតមួយភារបីននចំណាយោធារណៈស្សរបុរតូវរនចយសោយរោឌ ភិរល
ថាប ក់សរកាមាតិ។ ចំណាយោធារណៈរបចំឆ្ប ំាមធយមសស្សមើរបខហល១៨%នន ផស្សស្ស កបុងសនាេះរបខហល
១២%ចយសោយរោឌ ភិរលកណាថ ល រឯី៦%សទៀតសផធរសៅឲ្យរោឌ ភិរលថាប ក់សរកាមាតិ។  

រោឌ ភិរលថាប ក់កណាថ លមានការចំណាយែពស់្សសៅសលើចំណាយចរនថខដលមិនខមនររក់សបៀវតស។ 
ចំណាយបុរគលិករបស់្សរោឌ ភិរលថាប ក់កណាថ លសស្សមើនឹង១៨%ននចំណាយស្សរបុប៉ោុសណាត េះ រឯី២១%ាចំណាយ
សលើកសរមាងអភិវឌណន៍ ែណៈខដល៦១%សទៀតរឺាចំណាយចរនថមិនខមនសបៀវតសសោយរមួកំ់ងការឧបតទមភធន
និងការទូក់ត់បំណុល។  

របូទី៤.៩  ចំណូលោរសពើពនន (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2004-2012) 

លទនភាពោរសពើពននរបស់្សឥណឍូ សណសីុ្សមានបញិ្ញរបឈមសោយោរចំណូលពននក់ប។ ចំណូល
ស្សរបុនាសពលបចចុបផនបសស្សមើនឹង១៦%នន ផស្សស្ស ថយចុេះពី២០%កាលពីឆ្ប ំ២០០៨។ សក់េះបីាការធាល ក់ចុេះសនេះ  
បណាថ លមកពីការធាល ក់ចុេះចំណូលសរបងសោយោរផលិតកមមសរបងថយចុេះ ចំណូលពីរបភពពននសៅរការន
១១%នន ផស្សស្ស រឺសកើនសឡើងបនថិចប៉ោុសណាត េះពី១០%កាលពី១០ឆ្ប ំមុន។  

៤.៦ បញិ្ញនិងការរបឈម 
ែណៈផលិតកមមសរបងថយចុេះ សស្សដឌកិចចឥណឍូ សណសីុ្សសៅខតមានការឧបតទមភធនែពស់្ស ាពិសស្សស្សរឺ 

ការឧបតទមភធនថាមពល។ សៅឆ្ប ំ២០១១ ចំណាយឧបតទមភធនស្សរបុសស្សមើនឹង៣៤ ន់លានដុលាល រ ឬ ៤%នន    
ផស្សស្ស។ ភារសរចើនននចំណាយឧបតទមភធនរឺាឧបតទមភធនថាមពល។ សោយោរនថលសរបងែពស់្ស ចំណាយ
ឧបតទមភធនថាមពលស្សរបុសៅឆ្ប ំ២០១១សស្សមើនឹង៣,៤%នន ផស្សស្ស (ឬ ២៩ ន់លានដុលាល រ ខដលសស្សមើនឹង២០%
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ននចំណាយស្សរបុ) ខដលសកើនពី២,២%សៅឆ្ប ំ២០១០។ ក៏ប៉ោុខនថពំុមានស្សញ្ញដ ណាមួយខដលប ិញថាចំណាយ
ឧបតទមភធនថាមពលមានការធាល ក់ចុេះសទ ពីសរ េះការចំណាយសនេះមានករមិតាមធយមរបខហល៣%នន ផស្សស្ស 
កបុងមួយឆ្ប ំចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០៤មក។ ាងសនេះសៅសទៀត ភាពមិនចាស់្សរបស់្សផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នរមួផសំ
ាមួយការថយចុេះធនធានបរមុងអាចររមាមកំខហងដល់សស្សទរភាពោរសពើពននកបុងរយៈសពលមធយមនិង             
រយៈសពលខវង។  

 ការពឹងខផអកសលើវស័ិ្សយសរបងរនសធវើឲ្យឥណឍូ សណសីុ្សពំុសូ្សវរិតរូពរងឹងការរបមូលចំណូលតាមរយៈ     
ពននសទ។ ចំណូលពននសៅមានករមិតក់ប រឺរបខហល១១%នន ផស្សស្ស កបុងឆ្ប ំ២០១១ សហើយពំុមានវឌណនភាព
រួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់សទកបុងទស្សវតសរក៍នលងសៅសនេះ។ សលើស្សពីសនេះ ចំណូលោរសពើពនននាសពលបចចុបផនបមាន             
ការពឹងខផអកមួយចំខណកសលើចំណូលសរបងខដលមានចំនួនរបខហល៤%នន ផស្សស្ស (ថយពី៦%កបុងឆ្ប ំ     
២០០៨)។ ដូចសនេះសហើយ លទនភាពោរសពើពនននឹងមានបញិ្ញរបឈមពីការធាល ក់ចុេះរបស់្សសស្សដឌកិចចសរបងនាសពល
ខាងមុែ ខដលាបនធុកបខនទមពីសលើចំណាយឧបតទមភធនថាមពល។  

 រសិ្សមភាពែពស់្សរវងតំបន់នានាសៅរបសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សរឺាបញិ្ញរបឈមមួយ។ សយងតាមធនាគ្មរ
ពិភពសលាក (២០០៧) មូលនិធិស្សកលរនរមួចំខណកកបុងការកាត់បនទយរមាល តចំណូលរវងរោឌ ភិរល      
ថាប ក់សរកាមាតិ ប៉ោុខនថសៅមានចំណុចាសរចើនអាចខកលមអបខនទមសទៀតរន។ ររយការណ៍សនេះរនរកសឃើញ
ថា   របូមនថននការខបងខចកចំណូលធនធាននាសពលបចចុបផនបសៅខតាកតាថ មួយរនរមួចំខណកបងើឲ្យមាន         
វសិ្សមភាពរវងតំបន់សហើយការលប់បំរត់កញ្ច ប់ថវកិាររក់សបៀវតសសចញពីរបូមនថមូលនិធិស្សកលអាចចូលរមួ
កាត់បនទយរមាល តរនសរចើន។ រមាល តរវងតំបន់សធវើឲ្យខផបកែលេះននរបសទស្សមានលកខណៈស្រស្សសដៀងគ្មប សៅនឹងប
ណាថ របសទស្សមានចំណូលែពស់្ស រឯីខផបកែលេះសទៀតមិនសូ្សវាែុស្សពីបណាថ របសទស្សភារសរចើនខដលមានចំណូល
ក់បសៅទវីបអា្ហវិកសទ។ ឧក់ហរណ៍ អរតាភាពរកីរកមានករមិតក់បាង៣%សៅតាមទីរកុងដូចា 
Denpasar, Bali, និង Bakasi ភារខាងលិចននសកាេះាវ  ប៉ោុខនថាង៥០%ននរបាជនសៅ Manokwari, West Irian 

Jaya និង Puncak Jaya រស់្សសៅកបុងភាពរកីរក (WB, 2007)។  

៤.៧ បទពិសោធន៍ 
 សរៅពីភាពស្សមផូរសៅសោយសំ្សណរហំ្គង ធយូងថម និងធនធានខរ ៉ោាសរចើនសទៀត របសទស្សឥណឍូ សណសីុ្ស
មានអំសណាយផលធមមាតិខាងធនធានសរបងយ៉ោងស្សននឹកស្សនាន ប់ខដលសធវើឲ្យឥណឍូ សណសីុ្សកាល យារបសទស្ស   
នំាសចញសរបងដ៏ធំមួយសៅសលើពិភពសលាក សហើយរនកាល យាស្សមាជិកអងគការ OPEC ។ ក៏ប៉ោុខនថឥណឍូ សណសីុ្ស
រនចំណាយអស់្សសៅវញិនូវសភារផលខដលទទួលរនពីកំណប់សរបងដ៏មហ្គោលសនេះសោយោរខត            
ឥណឍូ សណសីុ្សរនអនុវតថតាមររមូចំណាយជរមុញខាល ំង សោយចត់ទុកចំណូលធនធានកំ់ងអស់្សាខផបកមួយ
ដូចចំណូលដនទសទៀតរបស់្សចំណូលោរសពើពនន។ សនេះមានន័យថា ចំណូលធនធានកំ់ងអស់្សរតូវរនោក់
បញ្ចូ លសៅកបុងរណនីាតិរមួសហើយរតូវរនសរបើររស់្សស្សរមាប់ហិរញ្ដបផក់នចំណាយោធារណៈាសរៀងរាល់
ឆ្ប ំ។ ឥណឍូ សណសីុ្សមិនខដលបសងើើតរណនីសរបងស្សរមាប់ោក់ស្សនសំសៅចំណូលខដលរនពីសរបងសទ។           
របបោរសពើពននខដលពឹងខផអកខាល ំងសលើចំណូលសរបងយ៉ោងដូចសនេះរនសធវើឲ្យរបព័ននយកពននសែាយ។ បចចុបផនប
ចំណូលពននមានទំហំរបខហលសស្សមើ១១%នន ផស្សស្ស ។  
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 សក់េះាយ៉ោងដូចសនេះកថី របសទស្សឥណឍូ សណសីុ្សទទួលរននូវការសកាតស្សរសស្សើរពីស្សមតទភាពកបុង        
ការការ រសស្សដឌកិចចឲ្យរចួផុតពីជមៃឺហូឡង់។ ឥណឍូ សណសីុ្សអាចរការននូវស្សមតទភាពរបកួតរបខជងកបុងវស័ិ្សយ
កសិ្សកមមតាមរយៈការវនិិសយរសលើខផបកបសចចកវទិោកសិ្សកមម កតាថ ផលិតកមមកសិ្សកមម និងសស្សវផសពវផាយ
បសចចកសទស្សកសិ្សកមម។ ាមួយគ្មប សនេះ ឥណឍូ សណសីុ្សទទួលរនសារជ័យកបុងការសធវើពិពិធកមមវស័ិ្សយ        
ឧស្សាហកមមសោយសធវើឲ្យឧស្សាហកមមផលិតមានដំសណើ រការលអរបសស្សើរសឡើង កបុងសនាេះភាររយននការនំាសចញ
ផលិតផលឧស្សាហកមមសធៀបសៅនឹងការនំាសចញស្សរុបមានការសកើនសឡើង សហើយឥណឍូ សណសីុ្សក៏រនជរមុញឲ្យ
តរមូវការកបុងស្រសុ្សកមានការសកើនសឡើងផងខដរ។  

 ការរបមូលនិងការសរបើររស់្សចំណូលធនធានរនទទួលរងនូវការបំសពៀបំ នពីរបបផ្ទថ ច់ការពី      
អតីតកាល ខដលរនសធវើឲ្យោទ ប័នោធារណៈែវេះតមាល ភាពនិងទំនួលែុស្សរតូវ។ ក៏ប៉ោុខនថោទ នភាពកំ់ងសនេះ
មានភាពរបសស្សើរសឡើងចប់តំាងពីការសធវើកំខណទរមង់វមិជណការសៅឆ្ប ំ១៩៩៩កបុងការសផធរចំណូលធនធានមួយ
ចំខណកសៅឲ្យស្រស្សុកនិងសែតថផលិតសរបង។ សលើស្សពីសនេះ ឥណឍូ សណសីុ្សរនអនុម័តចាប់សស្សរភីាពព័ត៌មាន និង
ផថល់សស្សរភីាពឲ្យរបព័ននផសពវផាយនិងោទ ប័នោធារណៈសំ្សខាន់ៗដូចាស្សវនកមមាន់ែពស់្ស រណៈកមមការ
របឆំ្ងអំសពើពុករលួយ និងរណៈកមមការរបឆំ្ងនិងការលាងលុយ។  
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ជំពូក៥ 
របសទស្សនីសហសរយី៉ោ  

 

 

 

 

 

 

 

 

៥.១ សស្សចកថីសផថើម 
 របសទស្សនីសហសរយី៉ោ រឺារដឌស្សហព័ននមួយខដលចំណុេះសោយ៣៦រដឌនិងរដឌធានីស្សហព័នន (អាប៊ែូស្សា) 
និង៧៧៤រោឌ ភិរលមូលោឌ ន។ វារបសទស្សស្សទិតសៅទវីបអា្ហវិកភារខាងលិចខដលមានរបាជនស្សរបុ
១៦២លាននាក់។ នីសហសរយី៉ោារបសទស្សខដលមានរបាជនសរចើនាងសរបំផុតសៅកបុងទវីប សហើយមានជនាតិ
សរចើនចរមុេះគ្មប រហូតដល់ាង២៥០រកុម ប៉ោុខនថភាោអង់សរលស្សរតូវរនសរបើររស់្សាភាោផលូវការរួមគ្មប ។         
រកុមជនាតិធំាងសរចំនួន១០រកុម14មានរបាជនស្សរបុជិត៨០%ននរបាជនទូកំ់ងរបសទស្ស រឯីរកុមជនាតិ
៣ ខដលធំនិងមានឥទនិពលាងសររឺ Hausa, Ibo និង Yoruba។ នីសហសរយី៉ោមានរពំរបទល់ខាងលិចាប់ាមួយ
ោធារណរដឌសបនីន ខាងសកើតាប់ាមួយរបសទស្សឆ្តនិងកាសមរនូ និងខាងសជើងាប់ាមួយរបសទស្សនីសហស។  

 ចប់តំាងពីសរកាយរនឯករាជយពីចរកភពអង់សរលស្សសៅឆ្ប ំ១៩៦០ នីសហសរយី៉ោរនឆលងកាត់ស្ស្ គ ម   
សីុ្សវលិមួយសលើកនិងរដឌរបហ្គរចំនួនររំមួយសលើក។ ាទូសៅ នីសហសរយី៉ោរនសធវើការផ្ទល ស់្សបថូររបបចុេះសឡើង
ខដលរនឆលងដំណាក់កាលសំ្សខាន់ៗចំនួន៥ដូចខាងសរកាម៖ 

 ោធារណរដឌទី១ (១៩៦០-១៩៦៦): សនេះាដំណាក់កាលសរកាយឯករាជយ សហើយនីសហសរយី៉ោរន
សរៀបចំការសរេះសឆ្ប តាសលើកដំបូងសៅឆ្ប ំ១៩៦៤ ររប់ររងសោយរបបសីុ្សវលិ។ កាលសនាេះនីសហសរយី៉ោ
ខចកា៣ (សរកាយមក៤) តំបន់ធំៗមិនសស្សមើគ្មប ។ តាមធមមតា តំបន់នីមួយៗររបដណថ ប់សោយ       
រណបកសនសយរយមួយគំ្មរទសោយជនាតិធំាងសររបស់្សតំបន់សនាេះ។  

 របបសយធា (១៩៦៦-១៩៧៩): កបុងកំឡុងសពលសនាេះតំបន់កំ់ងបួនរបស់្សរបសទស្សរតូវរនខបងខចកឲ្យ
សៅា១២រដឌនិងសរកាយមកសៅា១៩រដឌ។ កាលសនាេះនីសហសរយី៉ោ ររប់ររងសោយរបបសយធា។       
រដឌរបហ្គរសយធាមួយរនសកើតសឡើងសៅឆ្ប ំ១៩៦៦ បនាធ ប់មកមានការសធវើរដឌរបហ្គរបកវញិសៅឆ្ប ំ
ដខដលសនាេះ សហើយស្ស្ គ មសីុ្សវលិរនបនថរហូតដល់ឆ្ប ំ១៩៧០។  

                                                           
14 Hausa, Fulani, Ibo, Yoruba, Kanuri, Tiv, Edo, Nupe, Ibibio and Ijaw.  

នផធដីៈ៩២៣.៨០០ រម២ 

របាជនស្សរបុៈ ១៦២ លាននាក់  
ផស្សស្សៈ២៦៣  ន់លាន ដុលាល រអាសមរកិ 

ចំណូលមធយមកបុងរបាជនមាប ក់ៈ ១.៤៥៣ ដុលាល រអាសមរកិ 
ជនាតិៈ ាង២៥០រកុម (១០រកុមធំៗសស្សមើ៨០%) 

ោស្សនាៈ សស្សធើរសស្សមើគ្មប រវងឥោល ម និង ររឹស្សថោស្សនា (៥០% និង៥០%) 
ផលិតកមមសរបងៈ ២,៥លានរខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ (២០១១) 
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 ោធារណរដឌទី២ (១៩៧៩-១៩៨៣): នីសហសរយី៉ោរនចប់អនុវតថរបបសីុ្សវលិសឡើងវញិសៅឆ្ប ំ១៩៧៩
តាមរយៈការសរៀបចំការសរេះសឆ្ប តាស្សកលមួយបនាធ ប់ពីបញ្ច ប់ស្ស្ គ មសីុ្សវលិ។ កាលសនាេះចំនួនរដឌ
រនសកើនពី១៩សៅ៣៦។  

 របបសយធា (១៩៨៤-១៩៩៩): រដឌរបហ្គរមួយរនសកើតសឡើងសហើយរនបនថររប់ររងនីសហសរយី៉ោ
សោយរបបសយធារហូតដល់ឆ្ប ំ១៩៩៩។ 

 ោធារណរដឌទី៣ (១៩៩៩-បចចុបផនប): សរកាយសពលោល ប់របស់្សឧតថមសស្សនី Sani Abacha (ខដលា
របធានាធិបតីរបស់្សនីសហសរយី៉ោ ) សោយមិនដឹងមូលសហតុ របបសីុ្សវលិរតូវរនោថ រសឡើងវញិតាមរយៈ
ការសរេះសឆ្ប តាស្សកលមួយសៅឆ្ប ំ១៩៩៩ និងការអនុម័តចាប់រដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ំ១៩៩៩។ ចប់តំាងពី
សពលសនាេះមក របសទស្សនីសហសរយី៉ោ ខដលកាន់អំណាចសោយរណបកសរបាជនរបាតិសតយយ (PDP) 

រនឆលងកាត់ការអនុវតថរបបសីុ្សវលិខដលមានរយៈសពលខវងាងសរបងអស់្សសៅកបុងរបវតថិោស្រស្សថ។ 
សលាក Olusegun Obasanjo, ារបធានាធិបតីខដលរនឈបេះសឆ្ប តសៅឆ្ប ំ១៩៩៩ និងរនាប់សឆ្ប ត
មថងសទៀតសៅឆ្ប ំ២០០៣។ សលាក Umaru Yar’Adua រនឈបេះសឆ្ប តសៅឆ្ប ំ២០០៧ ប៉ោុខនថរនោល ប់
សោយោរជមៃឺសៅឆ្ប ំ២០១០។ របការសនេះ រនអនុញ្ញដ តឲ្យសលាកអនុរបធានាធិបតី Goodluck 

Jonathan  រនកាល យារបធានាធិបតីនិងរនាប់សឆ្ប តមថងសទៀតសៅឆ្ប ំ២០១១។  

៥.២ ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម 
 របសទស្សនីសហសរយី៉ោធាល ប់មានកថីស្សងឈឹមសលើធនធានសរបងតំាងពីឆ្ប ំ១៩០៨ ប៉ោុខនថការរកុរកសរបងមិនរន 
ស្សសរមចរហូតមកដល់ឆ្ប ំ១៩៥៦ សៅសពលខដលរកុមហ៊ែុន Shell D’Arcy រនរបកាស្សភាពសារជ័យពីការរកុរក
ខរ ៉ោរបស់្សែលួនសៅតំបន់ដីស្សណថ នីសហស។ សហើយពីរឆ្ប ំសរកាយមក នីសហសរយី៉ោរនចប់សផថើមនំាសចញសរបងាសលើក
ដំបូង។ 

 សរបងនិងឧស្សម័នររប់ដណថ ប់សស្សធើរខតកំ់ងស្រស្សុងសៅសលើឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមរបស់្សនីសហសរយី៉ោ ។ 
សយងតាមស្សទិតិថាមពលអនថរាតិរបស់្សទីភាប ក់ ររដឌរលព័ត៌មានថាមពល នីសហសរយី៉ោមានកំណប់សរបងសៅ
របខហល៣៧ ន់លានរខរ ៉ោលសៅឆ្ប ំ២០១២ សហើយមានកំណប់ឧស្សម័នធមមាតិ១៨៥.០០០ ន់លានហវីត     
រូប។ របសទស្សនីសហសរយី៉ោ រឺារបសទស្សខដលមានកំណប់សរបងសរចើនាងសរទី១០សៅសលើពិភពសលាក (សរចើន
ាងសរទី២សៅទវីបអា្ហវិកបនាធ ប់ពីរបសទស្សលីប៊ែី) និងារបសទស្សខដលមានកំណប់ឧស្សម័នធមមាតិសរចើនាងសរ
ទី៧សៅសលើពិភពសលាក។ បចចុបផនបនីសហសរយី៉ោ រឺារបសទស្សខដលផលិតសរបងធំាងសរសៅទវីបអា្ហវិកខដល   
ផលិតរន២,៥លានរខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ២០១១។ សោយោរតរមូវការសរបើររស់្សសរបងសៅកបុងស្រសុ្សកមាន
ករមិតក់ប (២៧២.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ) នីសហសរយី៉ោរននំាសចញសរបងរហូតដល់៩០%ននផលិតកមម        
ស្សរបុ។  
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របូទី៥.១ ផលិតកមមសរបងនិងការនំាសចញសុ្សទន (០០០ រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ)  

 
របភពៈ International Energy Statistics, EIA 

 កបុងចំសណាមរដឌកំ់ង៣៦របស់្សនីសហសរយី៉ោ  រដឌខដលផលិតសរបងនិងឧស្សម័នមានចំនួនររំបួន។ 
ផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នភារសរចើនស្សទិតសៅកបុងរដឌចំនួន៦សៅតំបន់ដីស្សណថ នីសហសខដលមានរបាជនខត
១៥%ប៉ោុសណាត េះ ប៉ោុខនថផលិតរនជិត៩២%ននផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នស្សរបុសៅនីសហសរយី៉ោ ។ រឯីរដឌចំនួន៣
សទៀតផលិតរនរបខហល៨%ប៉ោុសណាត េះ។ រដឌ Rivers រឺារដឌផលិតសរបងធំាងសរបំផុតខដលផលិតរន៣៧%
ននផលិតកមមស្សរបុ។ រឯីរដឌ Akwa Ibom គឺជារែាផលិតនត្របងធំជាងនគទី២ ផលិតាន២១%ននផលិតក្មមសរបុ 
(IIedare និង Suberu 2010)។  

 សស្សដឌកិចចសនហារយី៉ោមានការពឹងខផអកខាល ំងសលើសរបងនិងឧស្សម័ន។ ផស្សស្ស សរបងសស្សមើជិត៤០%នន     
សស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ រឯីការនំាសចញក៏ពឹងខផអកសស្សធើរខតកំ់ងស្រសុ្សកសលើសរបងនឹងឧស្សម័នខដរ។ ការនំាសចញសរបង
សស្សមើនឹង៩៥%ននការនំាសចញស្សរបុសៅឆ្ប ំ១៩៨៥ សហើយរនសកើនដល់១០០%សៅឆ្ប ំ២០០០ មុនសពលធាល ក់មក
រតឹម៨៧%វញិសៅឆ្ប ំ២០១០។ ចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នាមធយមសស្សមើនឹង៧៧%ននចំណូលស្សរបុរបស់្ស         
នីសហសរយី៉ោ សៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០០ ដល់២០១១។  
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របូទី៥.២ តួនាទីរបស់្សអីុរដូកាបួសៅកបុងសស្សដឌកិចច 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank); IMF Article IV (2003, 2005, 2009, 2012) 
 អំណាចផ្ទថ ច់មុែរបស់្សរោឌ ភិរលស្សហព័ននសលើឧស្សាហកមមសរបងរឺស្សទិតសៅកបុងកណាថ ប់នដរបស់្ស
របធានាធិបតី។ អំណាចសនេះមានការគំ្មរទពីតួនាទីរបស់្សោទ ប័នសំ្សខាន់ពីរសទៀតរឺរកសួ្សងធនធានសរបងនិង
ោជីវកមមសរបងាតិនីសហសរយី៉ោ។ រកសួ្សងធនធានសរបងទទួលែុស្សរតូវសលើការ រសរៀបចំសគ្មលនសយរយ      
វស័ិ្សយសរបង សហើយរបធានាធិបតីាទូសៅសដើរតួារដឌម្នថីសោយែលួនឯងនិងអមសោយអនុរដឌម្នថីមួយរបូ។ រឯី
ោរជីវកមមសរបងាតិនីសហសរយី៉ោ រឺាភាប ក់ រអាជីវកមមនិង ណិជជកមមកបុងវស័ិ្សយសរបងរបស់្សរោឌ ភិរល     
ស្សហព័នន។  

 កបុងចំសណាមរកុមហ៊ែុនស្សមព័ននធំៗកំ់ង៦15 ោជីវកមមសរបងាតិនីសហសរយី៉ោមានភារហ៊ែុន៥៥%កបុង     
រកុមហ៊ែុន Royal Dutch Shell (អង់សរលស្សនិងហូឡង់) និង៦០%កបុងរកុមហ៊ែុន Chevron Texaco (អាសមរកិ)         

រកុមហ៊ែុន ExxonMobil (អាសមរកិ) រកុមហ៊ែុន Agip (អីុតាលី) និងរកុមហ៊ែុន Total
16

 (ររាងំ)។ ចំស េះការរកសឃើញ
សរបងនិងឧស្សម័នសៅកបុងស្សមុរទ រោឌ ភិរលរនអនុវតថរបសភទកិចចស្សនោខបងខចកផល (PSC) ាមួយរកុមហ៊ែុន
សរបងសោយោរខតមានភាពស្សមុរោម ញកបុងការររប់ររងរបតថិបតថិការនិងនិយម។ សក់េះាយ៉ោងដូចសនេះក៏
សោយ ផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នាង៩០%របស់្សនីសហសរយី៉ោ រឺអនុវតថតាមរបបកិចចស្សនោរបតថិបតថិការរមួ 
(JOA)។  

  

                                                           
15 កបុងចំសណាមរកមុហ៊ែុន២៤ រកុមហ៊ែុន៤ខដលធំាងសរ (Shell, ExxonMobil, Chevron និង Total) ផលិត៨៣% ននផលិតកមមសរបងស្សរបុសៅ
ឆ្ប ំ២០០៨។ (Iledare, W. and Suderu, R., 2010) 

16 អតីតរកុមហ៊ែុន Elf 
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ចំណូលសរបង 

 ចំណូលពីឧស្សាហកមមសរបងនិងឧស្សម័នរបស់្សនីសហសរយី៉ោមានចំនួនសរចើនស្សននឹកស្សនាន ប់។ ចសនាល េះឆ្ប ំ
២០០២និង២០១១ នីសហសរយី៉ោ របមូលចំណូលរនរបខហល ៤៤.០០០ ន់លាននីរា៉ោ  (របិូយប័ណតរបស់្ស         
នីសហសរយី៉ោ ) ខដលសស្សមើរបខហល៣២៤ ន់លានដុលាល រ ឬ ាមធយមរបខហល៣២ ន់លានដុលាល រកបុងមួយឆ្ប ំ។ 
ចំណូលសនេះរឺាបរមិាណមួយធំរិតាោច់ររក់ សហើយក៏មានករមិតែពស់្សផងខដរសបើសធៀបសៅនឹងសស្សដឌកិចច
កំ់ងមូល។ ទំហំចំណូលសនេះសស្សមើនឹង២២%នន ផស្សស្ស និង៧៧%ននចំណូលស្សរបុកបុងចសនាល េះឆ្ប ំ២០០២-១១។ 
សោយោរបខរមបរមួលតនមលសលើទីផារអនថរាតិ ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នរនធាល ក់ចុេះយ៉ោងខាល ំងសៅឆ្ប ំ២០០៩ 
ាសពលពិភពសលាកជួបវបិតថិសស្សដឌកិចច។ ចំណូលរនធាល ក់ពី៥៥ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨មករតឹម១៨
 ន់លានសៅឆ្ប ំ២០០៩ មុនមានការសកើនសឡើងវញិសៅឆ្ប ំបនាធ ប់និងសកើនដល់៥១ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ
២០១១។  

របូទី៥.៣ ចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័ន  

 
របភពៈ IMF Article IV (2003, 2005, 2009, 2012) 
 ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នរបស់្សនីសហសរយី៉ោភារសរចើនរនមកពីការនំាសចញសរបងនិងតាមរយៈ          
ការរបមូលពននររក់ចំសណញសរបង។ សយងតាម Iledare  និង Suberu (2010) ចំណូលសរបងទទួលរន
២៥.០០០  ន់លាននីរា៉ោ សៅចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៩៨និង២០០៧ កបុងសនាេះ៤៤%រនមកពីការនំាសចញសរបង ៣៦%
រនមកពីពននររក់ចំសណញសរបង ១៩%រនមកពីការលក់សរបងសៅកបុងស្រសុ្សកនិងពននផលិតផលសរបង និង១%
សទៀតរនមកពីររក់រ វ ន់ នថលឈបួល និងពីរបភពសផសងៗសទៀត។ ចំណូលសរចើនរនពីពននចំសណញសរបង       
ឆលុេះបញ្ញច ំងពីការយកពននកបុងអរតាែពស់្សរឺ៨៥%។  

៥.៣ ទរមង់និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 
 នីសហសរយី៉ោ រឺាសស្សដឌកិចចធំាងសរមួយសៅទវីបអា្ហវិក។ សស្សដឌកិចចមានទំហំ២៣៦ ន់លានដុលាល រ
សៅឆ្ប ំ២០១១ រឺសកើនពី១៣ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ១៩៧០។ នីសហសរយី៉ោមានបំណងចង់កាល យាសស្សដឌកិចចមួយ
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កបុងចំសណាមសស្សដឌកិចច២០ធំាងសរសលើពិភពសលាកសៅឆ្ប ំ២០២០។ រួរកត់ស្សមាគ ល់ថាសស្សដឌកិចចសទើបខតរន
ចប់សផថើមរកីចសរមើនខាល ំងរតឹមឆ្ប ំ២០០០មកប៉ោុសណាត េះ រឺសរកាយការសរេះសឆ្ប តាស្សកលសៅឆ្ប ំ១៩៩៩។ ផស្សស្ស 
រនសកើនសឡើង៥ដងពី៤៦ ន់លានដុលាល រកាលពីឆ្ប ំ២០០០។ កំសណើ នសស្សដឌកិចចយឺតកាលពីមុនឆ្ប ំ២០០០
អាចបណាថ លមកពីសហតុផលថាសស្សដឌកិចចកាលសនាេះរកីចសរមើនសោយោរការខាតបង់កំសណើ នកបុងវស័ិ្សយសផសង
សទៀតននសស្សដឌកិចច ខដលឆលុេះបញ្ញច ំងពីការសកើតមានជមៃឺហូឡង់។  

របូទី៥.៤ កំសណើ នសស្សដឌកិចចនិងអរតានិកមមភាព 

 
របភពៈ IMF Article IV (2004, 2007, 2007, 2012) and NBS (Nigeria) 

សស្សដឌកិចចនីសហសរយី៉ោមានការរកីចសរមើនលអបងគួរចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០៥មក ខដលទទួលរនកំសណើ នា
មធយម៦,៥%កបុង១ឆ្ប ំ។ ាងសនេះសៅសទៀត អរតាកំសណើ នស្សសរមចរនរួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់កបុងែណៈសពល     
សស្សដឌកិចចស្សកលកំពុងមានវបិតថិសៅឆ្ប ំ២០០៨-០៩ និងសពលកំពុងមានវបិតថិធនាគ្មរកបុងស្រសុ្សកសៅឆ្ប ំ២០០៩ក៏
ដូចាសពលខដលកំសណើ នសស្សដឌកិចចសរបងពំុមានសស្សទរភាព។ កំសណើ នសស្សដឌកិចចារមួរនមកពីកំសណើ នសថររបស់្ស 
ផស្សស្ស មិនខមនសរបងខដលស្សសរមចរនាមធយមរបខហល៨,៧%សរៀងរាល់ឆ្ប ំកបុងរយៈសពលដូចគ្មប ខាងសលើ។ 
រតុភូតកំសណើ នដ៏លអសនេះពំុខមនាសរឿងនចដនយសទ ប៉ោុខនថរឺសោយោរការអនថរមមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចរបស់្សរោឌ ភិរល
មានរបសិ្សទនភាព។ សយងតាមមូលនិធិរូបិយវតទុអនថរាតិ (២០១២) ភាពសារជ័យសនេះរឺរនមកពីការរបកាន់
យកជំហរសគ្មលនសយរយទប់ទល់វដថសស្សដឌកិចចយ៉ោងរងឹមំារបស់្សរោឌ ភិរលខដលរនអនុញ្ញដ តឲ្យ               
នីសហសរយី៉ោ បសងើើនររក់ស្សនសំោរសពើពនននិងទុនបរមុងអនថរាតិរនយ៉ោងសរចើនពីចំណូលសរបងសលើស្សតាមរយៈ
ការបសងើើតរណនីសរបងសលើស្ស (Excess Crude Account) សហើយសរកាយមករនសរបើររស់្សររក់ស្សនសំនិង        
ទុនបរមុងកំ់ងសនាេះស្សរមាប់សធវើឲ្យមានសស្សទរភាពសស្សដឌកិចចកបុងកាលសទស្សៈលំរក។  

 សក់េះបីាកំសណើ នមានភាពរបសស្សើររកបុងទស្សវតសរក៍នលងសៅ សស្សដឌកិចចរនជួបរបទេះនឹងបញិ្ញអរតា      
និកមមភាពែពស់្សនិងមានការសកើនសឡើង។ រវងឆ្ប ំ២០០១និង២០០៨ អរតានិកមមភាពាមធយមសស្សមើនឹង១៣% 
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ប៉ោុខនថរនសកើនដល់២០%សៅឆ្ប ំ២០០៩ និង២៤%សៅឆ្ប ំ២០១១។ អរតានិកមមភាពសៅតំបន់ជនបទសស្សមើនឹង
២៥,៦% រឺែពស់្សាងទីរបជំុជន17 (១៧%)។  

 សរៅពីអរតានិកមមភាពែពស់្ស សស្សដឌកិចចរនទទួលនូវការររមាមកំខហងពីអតិផរណាែពស់្សនិងសឡើងចុេះ។ 
ាទូសៅតនមលទីផារសកើនសឡើងាមធយម២០%កបុងមួយឆ្ប ំចប់តំាងពីឆ្ប ំ១៩៧០។ អតិផរណាសឡើងដល់៥៥%
កបុងឆ្ប ំ១៩៨៧និង៧០%សៅឆ្ប ំ១៩៩៥ ប៉ោុខនថរោឌ ភិរលរនរកាអតិផរណានិងអរតាបថូរររក់ពិតឲ្យមាន
សស្សទរភាពាងមុនចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០០មក។ អតិផរណាសកើនាមធយមរបខហល១៣%កបុងមួយឆ្ប ំ។             
អតិផរណាែពស់្សនាសពលបចចុបផនបរឺបណាថ លមកពីតនមលមិូបអាហ្គរ (FSDH 2012) និងសរបងមានការសកើនសឡើង 
ប៉ោុខនថអតិផរណារតូវរនពោករណ៍ថានឹងមានកំសណើ នកបុងរងវង់៥-៨%កបុងរយៈសពលមធយម (IMF 2012)។  

 ជមៃឺហូឡង់រនសកើតមានសឡើងសៅកបុងរបសទស្សនីសហសរយី៉ោតាមរយៈការសឡើងនថលរបស់្សរបិូយប័ណតកបុង
ស្រស្សុក (រិតតាមអរតាបថូរររក់ពិត)។ តនមលរូបិយប័ណតកបុងស្រសុ្សករនសកើនសឡើងខាល ំងសៅមុនឆ្ប ំ១៩៨៧ និងរន
សកើនែពស់្សបំផុតដល់៦៤០%។  

របូទី៥.៥ ដំសណើ រការសស្សដឌកិចចនិង ណិជជកមម 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 
 វស័ិ្សយកសិ្សកមមរតូវរនសរចត់ទុកថាាស្សញ្ញដ ធំមួយរបស់្សជមៃឺហូឡង់សៅកបុងសស្សដឌកិចចនីសហសរយី៉ោ
ខដលបងើសោយចំណូលដ៏មហ្គោលពីសរបង (Sala-i-Martin និង Subramanian 2003)។ ភាររយរបស់្សវស័ិ្សយ 
កសិ្សកមមសធៀបនឹង ផស្សស្ស រនធាល ក់ចុេះយ៉ោងខាល ំងពី៦៨%សៅឆ្ប ំ១៩៦៥មករតឹម៣៥%សៅឆ្ប ំ១៩៨១។            
ជមៃឺហូឡង់ក៏បណាថ លឲ្យការនំាសចញផលិតផលមិនខមនសរបងមានការធាល ក់ចុេះផងខដរ។ ភាររយននការនំា
សចញផលិតផលមិនខមនសរបងមានទំហំ៩០%ននការនំាសចញស្សរបុសៅឆ្ប ំ១៩៦២ បនាធ ប់មករនធាល ក់មករតឹម
៧%សៅឆ្ប ំ១៩៧៥ ៤%សៅឆ្ប ំ១៩៨០ និង០%សៅឆ្ប ំ២០១០ មុនសពលមានការសកើនមករន១៣%សៅឆ្ប ំ

                                                           
17 www.nigerianstat.gov.ng/ (22 Nov, 2012) 
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២០១០។ ជមៃឺហូឡង់រនប៉ោេះ ល់ដល់ឧស្សាហកមមផលិតរបស់្សនីសហសរយី៉ោយ៉ោងខាល ំង។ ឧស្សាហកមមសរបង
រនសធវើឲ្យឧស្សាហកមមផលិតថយចុេះសោយសធវើឲ្យភាពរបកួតរបខជងរបស់្សឧស្សាហកមមផលិតចុេះសែាយាបនថ
បនាធ ប់។ ឧស្សាហកមមផលិតរនសដើរតួនាទីយ៉ោងសំ្សខាន់សៅចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៦១-៧០ ាសពលខដលឧស្សាហកមម
សរបងសៅសកមងែចីនិងមិនសូ្សវសំ្សខាន់ស្សរមាប់សស្សដឌកិចចសៅសឡើយ។ សយងតាម Ross (2003) ឧស្សាហកមមផលិត
កាលសនាេះស្សសរមចរនកំសណើ ន១៥%កបុងមួយឆ្ប ំ។ សរកាយមកកំសណើ នរបចំឆ្ប ំទទួលរនខត១១,៥%សៅ
ចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៧១-៨០ និងបនថថយចុេះមករតឹម៣,៥%សៅចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៨១-៩០ និង១,៧%សៅចសនាល េះឆ្ប ំ
១៩៩១-០០។  

វស័ិ្សយកសិ្សកមមរនបនថសដើរតួនាទីសំ្សខាន់នាសពលថមីៗសនេះ សបើសក់េះបីាមានការធាល ក់ចុេះសបើសធៀបសៅ
នឹងវស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិងសស្សវកមមក៏សោយ។ តនមលបខនទមរបស់្សវស័ិ្សយកសិ្សកមមរួមចំខណកជិត ក់កណាថ ល 
(៤៩%) នន ផស្សស្ស សៅឆ្ប ំ២០០២ និងសស្សមើរបខហល១ភារ៣ (៣៣%) សៅឆ្ប ំ២០០៧។ ទនធឹមគ្មប សនេះ កំ់ង        
វស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិងសស្សវកមមរនបនថរកីចសរមើនសោយសកើនពី៣១%សៅ៤១% និងពី២១%សៅ២៧%សៅ
ចសនាល េះឆ្ប ំ២០០២និង២០០៧។  

របូទី៥.៦ ទរមង់សស្សដឌកិចច (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 

វស័ិ្សយឧស្សាហកមមររបដណថ ប់ខាល ំងសោយឧស្សាហកមមសរបង។ សក់េះបីាឧស្សាហកមមាវស័ិ្សយធំ
ាងសរបងអស់្សរបស់្សសស្សដឌកិចចនីសហសរយី៉ោ  (រមួចំខណក៤១%នន ផស្សស្ស ឆ្ប ំ២០១១) ការពិនិតយលំអិតប ិញថា
សរបងសៅនិងឧស្សម័នធមមាតិរួមចំខណកដល់សៅ៣៨%នន ផស្សស្ស ។ សនេះមានន័យថាឧស្សាហកមមផលិតនិង
ឧស្សាហកមមសផសងសទៀតសរៅពីសរបងរមួចំខណករនខត៣%ប៉ោុសណាត េះសៅកបុងសស្សដឌកិចច។  

ចំណូលាមធយមស្សរមាប់របាជននីសហសរយី៉ោមាប ក់សទើបខតសកើនសឡើងកបុងទស្សវតសរក៍នលងសៅសនេះខត 
ប៉ោុសណាត េះ សក់េះបីារបសទស្សរនចំណូលសរបងដ៏មហ្គោលតំាងពីឆ្ប ំ១៩៧០មកក៏សោយ។ សយងតាម Sala-i-

Martin និង Subramanian (2003) ចំណូលសរបងកបុងរបាជនមាប ក់រនសកើនសឡើងជិត១០ដង រឺពី៣៣ដុលាល រសៅ
ឆ្ប ំ១៩៦៥ មក៣២៥ដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០០។ ប៉ោុខនថកំសណើ នសនេះមិនរននំាឲ្យករមិតជីវភាពរបស់្សរបាជន          
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នីសហសរយី៉ោមានភាពរបសស្សើរសឡើងសទពីសរ េះករមិតចំណូលរបស់្សបុរគលមាប ក់សស្សធើរខតគ្មម នភាពខរបរបួលក់ល់ខត
សោេះសៅកបុងចសនាល េះរយៈសពលដូចគ្មប សនេះ។  

របូទី៥.៧ ភាពរកីរកនិងវសិ្សមភាព 

 
របភពៈ Sala-i-Martin, X. and Subramanian A., (2003); World Development Indicators(World Bank); and NBS (2012) 

 រទពយធនដ៏ស្សននឹកស្សនាន ប់ពីវស័ិ្សយសរបងពំុរនជួយកាត់បនទយភាពរកីរកនិងវសិ្សមភាពសៅកបុង
របវតថិោស្រស្សថរបស់្សនីសហសរយី៉ោ សទ។ សក់េះាមានចំណូលសរបងដ៏មហ្គោលសនេះ អរតាភាពរកីរករនសកើនពី
៣៦%សៅឆ្ប ំ១៩៧០សៅ៧០សៅឆ្ប ំ១៩៩៥។ សក់េះបីាភាពរកីរកមានការធាល ក់ចុេះមករតឹម៥៥%សៅឆ្ប ំ២០០៤
ក៏សោយ ទិនបន័យរបស់្សការយិល័យាតិស្សទិតិប ិញថាភាពរកីរករនសកើនសឡើងវញិដល់៦១%សៅឆ្ប ំ២០១០ 
(NBS 2012)។ រមាល តចំណូលរវងអបកមាននិងអបករករនបនថសកើនសឡើង។ ស្សនធទស្សសន៍វសិ្សមភាពរនសកើនពី
៣៩,៧សៅឆ្ប ំ១៩៨៥ សៅ៤៨,៨សៅឆ្ប ំ២០១០។  

តារាង៥.១ ការអភិវឌណធនធានមនុស្សស 

 ១៩៧០ ១៩៩១ ១៩៩៩ ២០០៣ ២០០៧ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ 

អាយុរពឹំងទុក 
(ឆ្ប ំ) ៤២ ៤៦ … ៤៨ ៥០ ៥១ ៥១ ៥២ 

អរតាអកខរភាព
មនុស្សសសពញវយ័ 
(%) 

... ៥៥ … ៥៥ ... ៦១ ... ... 

អរតាចុេះស ម្ េះ
ចូលសរៀនពិតសៅ
បឋមសិ្សកា (%) 

… … ៦១ ៦៦ ៦៥ ៥៧ ៥៨ … 

អរតាបញ្ច ប់បឋម ... ... … ៧៧ ៨១ ៧១ ៧៤ ... 
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សិ្សកា 

*%ននរបាជនមានអាយុ១៥ឆ្ប ំនិងសរចើនាង១៥, **%ននរកុមរបាជនមានអាយុរបហ្គក់របខហលគ្មប  
របភពៈ World Development Indicators (World Bank), World Bank  

 ការអភិវឌណធនធានមនុស្សសពំុសូ្សវមានវឌណនភាពលអសទ អាយុរពឹំងទុកសស្សមើនឹង៥២ឆ្ប ំសៅឆ្ប ំ២០១១ រឺ
សកើនរន១០ឆ្ប ំកបុងរយៈសពល៤០ឆ្ប ំកនលងសៅ។ រិតរតឹមឆ្ប ំ២០០៩ ៦១%ននជនាតិនីសហសរយី៉ោ សពញវយ័ា 
អកខរជន រឯី៣៩%សទៀតមិនសចេះអាននិងស្សរសស្សរសទ។ សនេះឆលុេះបញ្ញច ំងថា កុមារាសរចើនមិនរនចូលោោ។ 
សៅឆ្ប ំ២០១០ អរតាចុេះស ម្ េះចូលសរៀនពិតសៅបឋមសិ្សកាទទួលរន៤៨% រឺមានន័យថា៤៨%ននកុមារររប់
អាយុចូលសរៀនបឋមសិ្សកាពំុមានឱកាស្សទទួលរនសស្សវអប់រសំទ។ 

៥.៤ ការររប់ររងចំណូលធនធាន 
 សយងតាមចាប់សរបងឆ្ប ំ១៩៦៩របស់្សនីសហសរយី៉ោ  ធនធានសរបងកំ់ងអស់្សស្សទិតសៅសរកាមការកាន់កាប់
និងការររប់ររងសោយរោឌ ភិរលកណាថ លរបស់្សស្សហព័នន (មិនខមនរដឌស្សមាជិកនីមួយៗ)។ ដូចសនេះអំណាច
កបុងការររប់ររងក៏ដូចាការរបមូលចំណូលពីឧស្សាហកមមសរបងរឺាយុតាថ ធិការរបស់្សរោឌ ភិរលស្សហព័នន។  

 ទីភាប ក់ ររបស់្សរោឌ ភិរលស្សហព័ននខដលទទួលែុស្សរតូវសលើការរបមូលចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នរមួ
មាន អាាញ ធរចំណូលស្សហព័នន (Federal Inland Revenue Service) របមូលចំណូលពននររក់ចំសណញោជីវកមម 
អាាញ ធររយនីសហសរយី៉ោទទួលែុស្សរតូវរបមូលអាករនិងពនននំាចូល ោជីវកមមសរបងាតិនីសហសរយី៉ោទទួល 
បនធុកសលើការ រររប់ររងភារហ៊ែុនរបស់្សរដឌសៅកបុងការ រផលិតកមមនិងរកុរកសរបង នាយកោឌ នធនធានសរបង 
របមូលររក់រ វ ន់សលើកទឹកចិតថនិងអាករ និងធនាគ្មរកណាថ លនីសហសរយី៉ោទទួលទុកចំណូលខដលរបមូល            
រន។  
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រោឌ ភិរលមូលោឌ ន 

រោឌ ភិរលថាប ក់រដឌ 

 

 

រណនីស្សហព័នន 

របូទី៥.៨ ស្សសងខបពីរសបៀបររប់ររងនិងខបងខចកចំណូលខដលទទួលរនពីសរបងនិងឧស្សម័ន 

របូទី៥.៨ បំខណងខចកចំណូលអីុរដូកាបួ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

របភព: NSIA Act 2011, Nigeria’s 1999 Constitution, and Iledare, W. and Suberu, R., (2010) 

  

រោឌ ភិរលស្សហព័នន 

រមួកំ់ង៤,២%ស្សរមាប់មូលនិធិពិសស្សស្ស ៥២,៧% 

២៦,៧% 

២០,៦% 

ថវកិាសរបងនិងឧស្សមន័ 

-ទំហំផលិតកមម 

- តនមលសរបង 

រដឌផលិតសរបង រដឌមិនផលិតសរបង 

ចំណូលសរបងនិង
ឧស្សម័ន 

ចំណូលមិនខមនសរបងនិង
ឧស្សម័ន 

រណនីសរបងសលើស្ស 

ចំណូ
ល
សល
ើស្ស

 

មូលនិធិសដរសីវ 

១៨% 

៨២% 

 ៨៧% 

 ១៣% 

របូមនថខបងខចកកបុងចំសណាមរដឌនិងរោឌ ភិរលមូលោឌ ន 

 ៤០%ចំខណកសស្សមើៗគ្មប  
 ៣០%តាមទំហំរបាជន 
 ១០% តាមទំហំនផធដី និងលកខណៈភូមិោស្រស្សថ 
 ១០%តាមលទនភពរបមូលចំណូលនផធកបុង 
 ១០%តាមតរមូវការអភិវឌណន៍ស្សងគម 
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រណនីសរបងសលើស្ស  

 នីសហសរយី៉ោរនចប់សផថើមអនុវតថសគ្មលការណ៍ថវកិាខផអកតាមតនមលសរបងសៅឆ្ប ំ២០០៤ ខដលមាន
បំណងការ ររបបោរសពើពននពីឥទនិពលរបស់្សតនមលសរបងអនថរាតិខដលសឡើងចុេះក៏ដូចាសដើមផីការ រ        
សស្សដឌកិចចនីសហសរយី៉ោ ពីវបិតថិសរៅរបសទស្ស។ សគ្មលការណ៍សនេះមានសចតនាផ្ទថ ច់ទំនាក់ទំនងការចំណាយរបស់្សរដឌ
ពីចំណូលសរបង។ សគ្មលការណ៍ថវកិាខផអកសលើតនមលសរបងក់មក់រឲ្យថវកិាាតិរបចំឆ្ប ំរតូវកំណត់ាមុនសោយ
តនមលសរបងរ៉ោ ន់ោម នខដលាទូសៅរឺាការរពមសរពៀងគ្មប រវងនីតិរបតិបតថិនិងនីតិបញ្ដតថិសបើសក់េះបីាចុង
សរកាយរដឌស្សភាាអបកមានសិ្សទនិអនុម័តក៏សោយ។  

របូទី៥.៩ រណនីសរបងសលើស្ស 

 
របភពៈ IMF Art. IV (2005, 2009, 2012) 

ទនធឹមគ្មប សនេះ នីសហសរយី៉ោរនបសងើើតរណនីសរបងសលើស្សារណនីស្សនសំចំណូលសរបងខដលសលើស្ស
ចំណូលរ៉ោ ន់ោម ន។ រណនីសរបងសលើស្សមានបំណងផថល់នូវមូលនិធិស្សរមាប់ការ ររបបោរសពើពននពីឥទនិពល
ននការសឡើងចុេះតនមលសរបងសលើទីផារអនថរាតិ។ សនេះមានន័យថា របសិ្សនសបើនថលសរបងអនថរាតិសឡើងែពស់្សាង
តនមលសរបងរ៉ោ ន់ោម នស្សរមាប់ចំណូលថវកិា សនាេះចំណូលសរបងខដលសលើស្សនឹងរកាទុកសៅកបុងរណនីសរបង   
សលើស្ស។ ផធុយសៅវញិ សបើនថលសរបងអនថរាតិធាល ក់សរកាមតនមលសរបងរ៉ោ ន់ោម នស្សរមាប់ចំណូលថវកិា សនាេះមូលនិធិ
ពីរណនីសរបងសលើស្សនឹងរតូវដកយកសៅសធវើហិរញ្ដបផក់នឱនភាពថវកិា។  នីសហសរយី៉ោរនទទួលរបសយជន៍ពី
សគ្មលការណ៍ថវកិាខផអកតាមតនមលសរបងនិងរណនីសរបងសលើស្សសៅសពលសស្សដឌកិចចជួបនឹងឱនភាពថវកិាសៅឆ្ប ំ 
២០០៩និង២០១០។  
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 ចំណូលសរបងសលើស្សមានាបនថបនាធ ប់និងរនសកើនរហូតដល់២០,៥ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨ 
ខដលសស្សមើរបខហល១០%នន ផស្សស្ស។ ប៉ោុខនថរោឌ ភិរលរនដកររក់ស្សនសំកំ់ងសនេះមកសធវើហិរញ្ដបផក់នឱនភាព
ថវកិាសៅឆ្ប ំ២០០៩ សៅសពលចំណូលសរបងរនធាល ក់ចុេះសោយោរតនមលសរបងអនថរាតិរនថយចុេះ។  

ការខបងខចកចំណូលសរបង 

 នីសហសរយី៉ោរនអនុវតថការខបងខចកចំណូលសរបងចប់តំាងពីឆ្ប ំ១៩៦០។ ប៉ោុខនថសក់េះាយ៉ោងដូចសនេះកថី
ការខបងខចកកនលងមករនផថល់ផលរបសយជន៍ឲ្យសៅរោឌ ភិរលស្សហព័ននសរចើនាងរដឌផលិតសរបង។ សៅ
ដំណាក់កាលដំបូង រដឌផលិតសរបងទទួលរន៥០%ននចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន ប៉ោុខនថរូបមនថខបងខចកសនេះមាន    
រយៈសពលខត២ឆ្ប ំ១៩៦០ដល់១៩៦៣ខតប៉ោសណាត េះ។ សរកាយមក ភាររយខដលរដឌផលិតសរបងទទួលរនធាល ក់
មកសៅរតឹម១,៥%ប៉ោុសណាត េះ បនាធ ប់មករនសឡើងសទវដងមករតឹម៣%សៅឆ្ប ំ១៩៩២ (Osuoka 2007  Iledare និង 

Suberu 2010)។  

 ចប់ពីឆ្ប ំ១៩៩៩មក របព័ននខបងខចកររក់ចំណូលថមីរនអនុញ្ញដ តឲ្យរដឌផលិតសរបងទទួលរន១៣%
ននចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នសៅកបុងរដឌនីមួយៗ។ រដឌធមមនុញ្ដឆ្ប ំ១៩៩៩រនកំណត់ថា ររក់ចំណូលកំ់ងអស់្ស 
របមូលសោយរោឌ ភិរលស្សហព័ននរតូវោក់សៅកបុងរណនីពិសស្សស្សមួយស ម្ េះថា រណនីស្សហព័នន និងរន
កំណត់ថាសគ្មលការណ៍ខបងខចកមូលនិធិសៅឲ្យរដឌផលិតសរបងរតូវមានចំនួនមិនតិចាង១៣%ននចំណូលពី
ធនធានធមមាតិសៅកបុងរណនីពិសស្សស្សសនេះសទ។  

 សរកាយពីដកមូលនិធិសរបង១៣%សចញពីចំណូលសរបងស្សរមាប់សផធរសៅឲ្យរដឌផលិតសរបងនីមួយៗ 
បរមិាណចំណូល៨៧%សទៀតរមួាមួយនឹងចំណូលពីរបភពមិនខមនសរបងនិងឧស្សម័នរតូវរនោក់បញ្ចូ លគ្មប  
ស្សរមាប់ខបងខចករវងរោឌ ភិរលកំ់ងបីករមិត។ ចប់តំាងពីសពលសនាេះមករបូមនថខបងខចករនអនុវតថដូចខាង
សរកាម៖ 

 ៥២,៧%រនសៅរោឌ ភិរលស្សហព័នន (រមួកំ់ង៤,២%ស្សរមាប់មូលនិធិពិសស្សស្ស) 
 ២៦,៧%រនសៅរោឌ ភិរលថាប ក់រដឌ និង 
 ២០,៦%រនសៅរោឌ ភិរលមូលោឌ ន 

ការខបងខចកមូលនិធិកបុងចំសណាមថាប ក់រដឌនិងរោឌ ភិរលមូលោឌ ននីមួយៗរឺអាស្រស័្សយសលើ               
ការអនុម័តរបស់្សរដឌស្សភា។ កបុងការកំណត់របូមនថខបងខចក រដឌធមមនុញ្ដតរមូវឲ្យរដឌស្សភារិតរូពីចំខណក          
សស្សមើភាពគ្មប រវងរដឌកំ់ងអស់្ស ទំហំរបាជន ទំហំនិងលកខណៈភូមិោស្រស្សថ លទនភាពរកចំណូលនផធកបុង និង      
តរមូវការអភិវឌណន៍ស្សងគម។ ការអនុវតថកនលងមករនខផអកសលើស្សនធទស្សសន៍ខាងសរកាមសនេះ៖ 

 ៤០%ាចំខណកសស្សមើៗគ្មប  
 ៣០%ខផអកសលើចំនួនរបាជន 
 ១០%ខផអកសលើទំហំនិងលកខណៈភូមិោស្រស្សថ 
 ១០%ខផអកសលើលទនភាពរកចំណូលនផធកបុង 
 ១០%ខផអកសលើតរមូវការអភិវឌណន៍ស្សងគម 
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របូទី៥.១០ លទនផលចុងសរកាយននការខបងខចកចំណូលសរបង 

 
របភពៈ1999 Constitution and Iledare, W. and Suberu, R. (2010) 

 របូទី៥.១០ ប ិញពីលទនផលននការខបងខចកចំណូលសរបងកបុងចំសណាមរោឌ ភិរលកំ់ងបីករមិត។ 
សោយខផអកសលើរបូមនថខបងខចកនិងសោយសយងតាមចំណូលសរបងសៅចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៩៨-២០០៧ ខដលសស្សមើ
៨២%ននចំណូលស្សរបុសនាេះ រោឌ ភិរលតាមករមិតនីមួយៗទទួលរនភាររយននចំណូលដូចតសៅ៖ ៤៦%
ស្សរមាប់រោឌ ភិរលស្សហព័នន ១៨%ស្សរមាប់ររប់រដឌកំ់ងអស់្ស ១៣%ស្សរមាប់រដឌផលិតសរបង និង២៣%សទៀត
ស្សរមាប់រោឌ ភិរលមូលោឌ ន។ ៤%ននចំខណកស្សរមាប់រោឌ ភិរលស្សហព័ននាចំខណកស្សរមាប់មូលនិធិ
ពិសស្សស្ស ឬ មូលនិធិថវកិាបខនទម ។ សយងតាម Mogandi (2008) មូលនិធិពិសស្សស្សសនេះរមួមានមូលនិធិ    
សស្សទរភាពនីយកមម មូលនិធិកាត់បនទយផលប៉ោេះ ល់បរោិទ ន មូលនិធិស្សរមាប់អភិវឌណន៍វស័ិ្សយធនធានធមមាតិ 
និងកញ្ច ប់ពិសស្សស្សស្សរមាប់មូលនិធិស្សហព័នន។  

មូលនិធិោធារណៈ 

 ថមីៗសនេះនីសហសរយី៉ោរនបនថខកលមអសលើការររប់ររងចំណូលសរបងសោយរនបសងើើតឲ្យមានមូលនិធិ      
ោធារណៈ សៅថាអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ  ជំនួស្សឲ្យរណនីសរបងសលើស្ស។ ការសធវើដូចសនេះរឺ 
សដើមផីធានាដល់និរនថភាពននការសរបើររស់្សចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន ក៏ដូចាសរតៀមលកខណៈស្សរមាប់សពល
របសទស្សអស់្សកំណប់សរបងនិងឧស្សម័នសៅ។ ទុនចប់សផថើមដំបូងរបស់្សអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ រឺ
ាទឹកររក់១.០០០លានដុលាល រខដលសផធរពីរណនីសរបងសលើស្ស រឯីមូលនិធិបនថបនាធ ប់នាសពលអនារតរឺា
ថវកិារបចំខែខដលនឹងសផធរពីមូលនិធិសំ្សណល់។ 

 

 

  

រោឌ ភិរលស្សហព័នន 

46% 

រដឌកំ់ង ៣៦ 

23% 

រដឌផលិតសរបងកំ់ង ៩ 

13% 

រោឌ ភិរលមូលោឌ ន

កំ់ង ៧៧៤ 

18% 
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១០%ននមូលនិធិសំ្សណល់របចំខែនិងតិចាង២,៥%ននចំណូលខាប តររម ូ

រណនីស្សហព័នន 

 

រកមុរបឹកាភិរល (៥៥)  

-របធានាធិបតី (របធាន) 

- អរគរពេះរាជអាាញ  

- អភិរលរដឌ (៣៦)  

-រដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុ  

-រដឌម្នថី NPC 

- សទោភិរលធនាគ្មរាតិនីសហសរយី៉ោ  

- របធានទីរបឹកាសស្សដឌកិចច  

- របធាន NMAFC 

- វស័ិ្សយឯកជន (៤របូ) 

- ស្សងគមសីុ្សវលិ (២របូ) 

- តំណាងយុវជននីសហសរយី៉ោ  (២របូ)  

-ោកលវទិោល័យ (៤របូ) 

 

 

 

 

របូទី៥.១១ ចំណូលសរបងនិងអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

របភព: NSIA Act 2011, Nigeria’s 1999 Constitution, IMF (2012), and Iledare, W. and Suberu, R., (2010) 

ថវកិាសរបងនិងឧស្សមន័ 

-ទំហំផលិតកមម 

-តនមលសរបង 

ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន ចំណូលមិនខមនសរបងនិងឧស្សម័ន 

មូលនិធិសំ្សណល់ ទឹកររក់រកាសស្សទរភាពថវកិា 

មូលនិធិសផធរ 

40% 

ចំណូ
ល
សល
ើស្ស

 

ផថល់សយបល់ 

របឹកា 

អសងើត 
មូលនិធិ
សហោឌ
រចនា              
ស្សមព័នននី
សហសរយី៉ោ  

មូលនិធិ
សស្សទរភាព
នីយកមម 

មូលនិធិ
មនុស្សស
ជំនាន់
សរកាយ 

អា ាញ ធ រ វ ិ និ សយ រ ោ ធា រ ណៈ  
នី សហស រ ី យ៉ោ  

រណៈកមមការនាយក 

20% 20% 20% 

ស្សមាជិក ៩នាក់ 

- របធានមិនខមនរបតិបតថិ  

- នាយកចត់ការទូសៅ 

- នាយករបតិបតថិ (២) 

- នាយកមិនរបតិបតថិ (៥)  

២៥% 
៧៥% 
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 កមមសិ្សទនិនិងអាណតថិៈ អាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោាកមមសិ្សទនិរបស់្សរោឌ ភិរលកំ់ងបី
ករមិតខដលតំណាងឲ្យរបាពលរដឌនីសហសរយី៉ោ កំ់ងអស់្ស។ ចំខណកកមមសិ្សទនិរបស់្សរោឌ ភិរលនីមួយៗសៅកបុង
អាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ រឺសស្សមើនឹងភាររយននចំណូលខដលរោឌ ភិរលនីមួយៗមានចំខណក
សៅកបុងរបូមនថខបងខចកពីរណនីស្សហព័នន។ អាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោមានអាណតថិ ១) កោង
មូលោឌ នររក់ស្សនសំស្សរមាប់ជនាតិនីសហសរយី៉ោ  ២) ពរងឹងការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័ននរបស់្សនីសហសរយី៉ោ      
៣) ជួយគំ្មរទដល់សស្សទរភាពនីយកមមសស្សដឌកិចចសៅសពលមានវបិតថិ និង ៤) បំសពញតួនាទីដនទសទៀតខដលអាច
ក់ក់ទងនឹងកមមវតទុកំ់ងបីខាងសលើ។ សដើមផីស្សសរមចសគ្មលសៅកំ់ងសនេះ អាាញ ធរវនិិសយរោធារណ                
នីសហសរយី៉ោ បសងើើតឲ្យមានមូលនិធិបីដូចខាងសរកាម៖ 

 មូលនិធិជំនាន់សរកាយ (FGF): រឺាពិពិធកមមភារហ៊ែុនវនិិសយរស្សរមាប់ារបសយជន៍របស់្សរបាជន      
នីសហសរយី៉ោ ជំនាន់សរកាយ។  

 មូលនិធិសហោឌ រចនាស្សមព័នននីសហសរយី៉ោ  (NIF): រឺាភារហ៊ែុនវនិិសយរពិសស្សស្សស្សរមាប់ជួយគំ្មរទ      
ការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័ននរនលឹេះរបស់្សនីសហសរយី៉ោ ខដលនឹងជួយក់ក់ក់ញនិងគំ្មរទវនិិសយរទុន
បរសទស្ស ពិពិធកមមសស្សដឌកិចច និងកំសណើ ន។  

 មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមម (SF): រឺាភារហ៊ែុនវនិិសយរខដលជួយផគត់ផគង់មូលនិធិបំសពញឲ្យ             
រោឌ ភិរលស្សហព័ននកបុងការសធវើសស្សទរភាពនីយកមមរបបោរសពើពននបខនទមសលើបរមិាណស្សរមួលថវកិា។  

ការការ រមូលនិធិ: មូលនិធិកំ់ងសនេះារបសភទមូលនិធិោច់សោយខឡកពីគ្មប ។ មានន័យថារទពយនិង 
បំណុលរបស់្សមូលនិធិនីមួយៗស្សទិតសៅសរកាមរចនាស្សមព័ននររប់ររងោច់សោយខឡកពីគ្មប ។ រទពយរបស់្សមូលនិធិ
ស្សទិតសៅសរកាមការររប់ររងរបស់្សអបកររប់ររងជួលពីខាងសរៅខដលខតងតំាងសោយរណៈកមមការនាយក។ 
ាងសនេះសៅសទៀត មូលនិធិរតូវរនការ រសោយោក់បរមាមមិនឲ្យភារីមាច ស់្សមូលនិធិសរបើររស់្សភារហ៊ែុន
របស់្សែលួនស្សរមាប់ធានាកបុងការែចីបំណុលសទ។ សយងតាមមូលនិធិរបិូយវតទុអនថរាតិ (2012) មូលនិធិ       
សស្សទរភាពនីយកមមនឹងទទួលរនការការ ររបសស្សើររាងរណនីសរបងសលើស្សកបុងការទប់ោើ ត់ពីការដកមូលនិធិ
កបុងលកខែណឍ ពិសស្សស្សសោយរតឹបនថឹងវធិានការាងមុន។  

នីសហសរយី៉ោរនបសងើើតឲ្យមានោច់ររក់ស្សរមួលថវកិា (Budgetary Smoothing Amount) សៅកបុង
រណនីស្សហព័ននស្សរមាប់សដើរតួាមូលនិធិរទនាប់ (buffer fund) ស្សរមាប់ជួយសោេះស្រោយឱនភាពថវកិា។ 
ោច់ររក់ស្សរមួលថវកិាសរបើររស់្សស្សរមាប់សោេះស្រោយឱនភាពថវកិាមុនសពលមូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមម
អាចយកមកសរបើរន។ ចាប់អាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ តរមូវឲ្យរកា១០%ននមូលនិធិសំ្សណល់
ទុកាោច់ររក់ស្សរមួលថវកិាសរៀងរាល់ខែមុនសពលសផធរោច់ររក់ខដលសៅស្សល់ដនទសទៀតសៅឲ្យអាាញ ធរ  
វនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោស្សរមាប់ខបងខចកបនថសៅឲ្យមូលនិធិកំ់ង៣ (មូលនិធិជំនាន់សរកាយ មូលនិធិ
សហោឌ រចនាស្សមព័នននីសហសរយី៉ោ  និងមូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមម) ខដលមូលនិធិនីមួយៗទទួលរនចំខណក២០%
សស្សមើៗគ្មប រឯី៤០%សទៀតស្សទិតសរកាមការស្សសរមចចិតថរបស់្សរណៈកមមការនាយក។ ក៏ប៉ោុខនថោច់ររក់ស្សរមួលថវកិា
មិនរតូវមានចំនួនសលើស្សពី២,៥%ននចំណូលអីុរដូកាបួសគ្មលស្សរមាប់ឆ្ប ំោរសពើពននាក់ខស្សថងសទ។  

រកុមរបឹកាភិរលៈ រកុមរបឹកាភិរល ខដលរួរខតសដើរតួនាទីរតួតពិនិតយសនាេះ មានតួនាទីរតឹមខតផថល់
សយបល់សៅឲ្យរណៈកមមការនាយក និងពិនិតយសមើលឯករាជយភាពរបស់្សរណៈកមមការនាយកនិងម្នថីរបស់្ស 
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អាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ ខតប៉ោុសណាត េះ។ រកុមរបឹកាភិរលរមួមាន របធានាធិបតី (សដើរតួនាទីា
របធាន) និងស្សមាជិក៥៤របូសទៀតមកពីោទ ប័នសផសងៗ។ 

រណៈកមមការនាយក: រឺាអបកសមើលការែុស្សរតូវអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ និងមាន   
ភារកិចចចំបងទទួលែុស្សរតូវសលើការស្សសរមចឲ្យរននូវកមមវតទុកំ់ងឡាយរបស់្សអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈ         
នីសហសរយី៉ោ  ការសរៀបចំសគ្មលនសយរយ និងរតួតពិនិតយទូសៅសលើការររប់ររងនិងដំសណើ រការរបស់្សអាាញ ធរ    
វនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ។  

 តមាល ភាពៈ សរៅពីការតរមូវឲ្យមានស្សវនកមមនផធកបុងនិងស្សវនកមមឯករាជយរបចំឆ្ប ំសោយោទ ប័នខដល
មានសករ ថិ៍ស ម្ េះនិងសដើមផីអនុសលាមតាមសគ្មលការណ៍ររយការណ៍ហិរញ្ដវតទុអនថរាតិ ចាប់មានឆនធៈពរងឹង
តមាល ភាពសោយតរមូវឲ្យអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ សចញររយការណ៍របចំឆ្ប ំ (រមួាមួយ
ររយការណ៍ហិរញ្ដវតទុរបចំរតីមាស្សនិងឯកោរសគ្មលនសយរយសំ្សខាន់ៗខដលសរៀបចំសោយអាាញ ធរ       
វនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ ) សដើមផីឲ្យោធារណជនទទួលយករន។ ាពិសស្សស្សចាប់តរមូវឲ្យមានសធវើ
ររយការណ៍ស្សសងខបសលើររយការណ៍របចំឆ្ប ំនិងសរេះពុមភ (សោយសរបើថវកិារបស់្សអាាញ ធរវនិិសយរ            
ោធារណៈនីសហសរយី៉ោ ) សៅសលើទំព័រោរព័ត៌មានពីរខដលមានការខចកចយធំាងសរសៅនីសហសរយី៉ោ។  

៥.៥ សតើនីសហសរយី៉ោ សរបើររស់្សចំណូលធនធានយ៉ោងដូចសមថច? 
 ាទូសៅនីសហសរយី៉ោ មិនរនស្សនសំទុកររក់ចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នសទ រហូតដល់ឆ្ប ំ២០០៤ សៅ
សពលែលួនរនបសងើើតរណនីសរបងសលើស្ស។ សនេះមានន័យថានីសហសរយី៉ោរនអនុវតថកំ់ងស្រស្សុងតាមររមូចំណាយ
ជរមុញខាល ំង (ឬ សគ្មលការណ៍លំនឹងថវកិា) ខដលកបុងសនាេះចំណូលសរបងរតូវរនចត់ទុកាចំខណកមួយនន
ចំណូលោរសពើពនន។ ដូចសចបេះចំណូលកំ់ងសនេះរតូវរនសរបើររស់្សស្សរមាប់ហិរញ្ដបផក់នចំណាយោធារណៈ
របចំឆ្ប ំ។ ាលទនផល ចំណូលរាប់រយ ន់លានដុលាល ររនមកពីសរបងនិងឧស្សម័នាង ក់កណាថ លស្សតវតស
កនលងសៅរតូវរនសរបើររស់្សអស់្សសៅវញិ។ សលើស្សពីសនេះ រាល់ការចំណាយររក់ចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នា
ចំណាយអាស្រស័្សយសលើការស្សសរមចចិតថ ឬ មិនមានកំណត់សោយសគ្មលការណ៍ពិសស្សស្សាក់លាក់ណាមួយសទ។ 
រាល់ការចំណាយសធវើតាមដំសណើ រការធមមតារបស់្សថវកិាាតិ។  

របបោរសពើពននខបបសនេះរនសធវើឲ្យនីសហសរយី៉ោ យទទួលរងសរគ្មេះពីវបិតថិខដលក់ក់ទងនឹង             
ការពឹងខផអកខាល ំងសលើចំណូលសរបងនិងការសឡើងចុេះនថលសរបងសលើទីផារអនថរាតិតាមរយៈការនំាសចញសរបង
របស់្សែលួន។ ាក់ខស្សថង នីសហសរយី៉ោ ពិតារនឆលងកាត់នូវោទ នភាពសឡើងចុេះចំណូលសៅកបុងរបវតថិោស្រស្សថរបស់្ស
ែលួន។ ឧក់ហរណ៍ ចំណូលពីការនំាសចញសរបងរនសកើនសឡើងពី៧១៨លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ១៩៧០សៅ៩,៥ ន់
លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ១៩៧៨ និងបនថសកើនដល់២៥ ន់លានដុលាល រសៅ២ឆ្ប ំសរកាយ។ សរកាយមកចំណូលរន
ធាល ក់យ៉ោងខាល ំងមករតឹមសរកាម៥០០លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ១៩៨៦ សោយោរការធាល ក់នថលសរបងសលើទីផារអនថរាតិ 
(Iledare និង Suberu 2010)។ ាងសនេះសៅសទៀត (ដូចមានប ិញសៅកបុងរបូខាងសរកាម) ចំណូលោរសពើពនន
មានទំនាក់ទំនងយ៉ោងខាល ំងាមួយនឹងចំណូលសរបង សហើយចំណូលស្សរបុរនធាល ក់យ៉ោងខាល ំងសៅឆ្ប ំ២០០៩
សោយោរតនមលសរបងអនថរាតិធាល ក់ចុេះ។  
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 សៅឆ្ប ំ២០០៤ នីសហសរយី៉ោរនសរេះបង់សចលររមូចំណាយជរមុញខាល ំង សហើយរនចប់អនុវតថន៍ររមូ
កំណត់ចំណូលសគ្មលវញិ។ ររមថូមីសនេះរនអនុញ្ញដ តឲ្យនីសហសរយី៉ោបសងើើនររក់ស្សនសំសៅកបុងរណនីសរបង
សលើស្សរនរហូតដល់២០ ន់លានដុលាល ររតឹមឆ្ប ំ២០០៨ ខដលសស្សមើរបខហល១០%នន ផស្សស្ស។ សយងតាម 
មូលនិធិរបិូយវតទុអនថរាតិ (២០១១) នីសហសរយី៉ោរនទទួលផលរបសយជន៍ពីរណនីសរបងសលើស្សសោយរន
សរបើររស់្សររក់ស្សនសំសដើមផីរកាសស្សទរភាពចំណាយោរសពើពននសៅសពលចំណូលរនធាល ក់ចុេះាង ក់កណាថ ល 
រឺធាល ក់ពី៦៨ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨ មករតឹម៣០លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៩។ ាលទនផល រោឌ ភិរល
រនរកាឲ្យមានសស្សទរភាពោរសពើពននសោយរកាចំណាយោធារណៈកបុងករមិត២៩%នន ផស្សស្ស សៅឆ្ប ំ
២០០៩។ 

របូទី៥.១២ ចំណូលនិងចំណាយោរសពើពនន (០០០ លានដុលាល រ) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2005, 2009, 2012) 

 ចសនាល េះឆ្ប ំ២០០០និង២០១១ ចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័នតាមរយៈចំណូលកំណត់ទុកមុនទទួលរន 
៣២៤ ន់លានដុលាល រ។ ចំណូលសនេះសស្សមើនឹង៧៧%ននចំណូលស្សរបុ ឬ សស្សមើនឹង២២%នន ផស្សស្ស។ ារួម         
រោឌ ភិរលទទួលរនអតិសរកថវកិាសៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៤និង២០០៨ ប៉ោុខនថមានឱនភាពថវកិាសៅពីរឆ្ប ំបនាធ ប់។  

ដំសណើ រការោរសពើពនន 

 ចំណាយោធារណៈែពស់្សសៅនីសហសរយី៉ោអាចាការរារាងំដល់តួនាទីរបស់្សវស័ិ្សយឯកជនសៅកបុង 
សស្សដឌកិចច។ ចប់ពីឆ្ប ំ២០០៤មក ទំហំចំណាយោធារណៈសស្សមើរបខហល២៩%នន ផស្សស្ស សហើយគ្មម នស្សញ្ញដ
ណាមួយខដលប ិញពីការធាល ក់ចុេះសនាេះសទ។ តួនាទីយ៉ោងធំរបស់្សរដឌសៅកបុងសស្សដឌកិចចខបបសនេះអាចមិនរតឹមខត
បងើឲ្យវនិិសយរទុនឯកជនមានការថយចុេះប៉ោុសណាត េះសទ ប៉ោុខនថវក៏ាការែជីខាជ ធនធានោធារណៈផងខដរ។  
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 ចំណាយោធារណៈាង ក់កណាថ លរតូវរនសរបើររស់្សសោយរោឌ ភិរលកណាថ ល សហើយភារ
សរចើនាចំណាយសៅសលើការសរបើររស់្សសៅកបុងទស្សវតសរក៍នលងសៅ។ រោឌ ភិរលស្សហព័ននរនចំណាយអស់្ស៤១
 ន់លានដុលាល រ (៥៨%ននចំណាយស្សរុប) សៅឆ្ប ំ២០១១ សហើយរនចយអស់្ស២១៦ ន់លានដុលាល រ ឬ
របខហល១៦%នន ផស្សស្ស តំាងពីឆ្ប ំ២០០៤មក។ ចំណាយវនិិសយរោធារណៈមានទំហំតិចតួចណាស់្ស        
រឺរបខហលា២%នន ផស្សស្ស ប៉ោុសណាត េះសៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០៤-១១។ រឯីចំណាយចរនថមិនខមនសបៀវតស រមួកំ់ង
ការឧបតទមភធនសរបងសស្សមើរហូតដល់១០%នន ផស្សស្ស សហើយការចំណាយសនេះពិតារនរួមចំខណកបងើឲ្យមាន
អតិផរណាែពស់្ស។ ការចំណាយសលើការឧបតទមភធនសរបងខតមួយមុែសស្សមើរបខហល៤%នន ផស្សស្ស (IMF 2012)។  

របូទី៥.១៣ ការចំណាយថាប ក់ស្សហព័នន (០០០  ន់លានដុលាល រ) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2005, 2009, 2012) 

របូទី៥.១៤ ការចំណាយថាប ក់ស្សហព័នន (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2005, 2009, 2012) 
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 សក់េះបីមានចំណាយែពស់្សសលើរូបវន័ថោធារណៈកនលងមក នីសហសរយី៉ោរនទទួលរងសរគ្មេះពី                 
ការវនិិសយរខដលគ្មម នរុណភាព។ សយងតាម Sala-i-Martin និង Subramanian (2003) នីសហសរយី៉ោរនបសងើើន
ស្សនបិធិមូលធនរបូវន័ថយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្ស រឺសកើនរន៩ដងសៅចសនាល េះឆ្ប ំ១៩៦៥និង២០០០។ ចំណាយមូលធន   
ោធារណៈ (ហិរញ្ដបផក់នសោយចំណូលសរបងែពស់្ស) ារបភពយ៉ោងសំ្សខាន់របស់្សកំសណើ នស្សនបិធិមូលធន។ 
សក់េះាយ៉ោងសនេះក៏សោយ សស្សដឌកិចចរនជួបរបទេះនូវកំសណើ នអវជិជមានខផបកកតាថ ផលិតភាពស្សរបុសៅកបុង           
រយៈសពលដូចគ្មប ។ ាមធយម កតាថ ផលិតភាពស្សរបុថយចុេះរបខហល-១,២%កបុងមួយឆ្ប ំ។ សលើស្សពីសនេះ            
ការវនិិសយរខដលគ្មម នរុណភាពសោយោរការសរបើររស់្សកតាថ ផលិតកមមសៅកបុងឧស្សាហកមមផលិត (មួយ
ចំខណកធំររប់ររងសោយរដឌ) មិនអស់្សលទនភាព រនថយចុេះពី៧៧%សៅឆ្ប ំ១៩៧៥មក៥០%សៅឆ្ប ំ១៩៨៣ 
និងមករតឹម៣៥%ពីសពលសនាេះមក។ សនេះមានន័យថា រដឌរនខាតបង់ជិតពីរភារបីននវនិិសយររបស់្សែលួនសៅ
កបុងឧស្សាហកមមផលិត។  

របូទី៥.១៥ ចំណូលសរបងនិងមិនខមនសរបង (០០០ លានដុលាល រ) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2001-2012) 
 
  

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e

ចំណូលសរបង ចំណូលមិនខមនសរបង ចំណូលស្សរបុ 



75 
 

របូទី៥.១៦ ចំណូលនិងតុលយភាពោរសពើពនន (%នន ផស្សស្ស) 

  
ចំណំាៈ *រតូវរនរណនាា % នន ផស្សស្ស មិនខមនសរបង 
របភពៈ IMF Article IV (2001-2012) 
 ចំណូលយ៉ោងសរចើនពីវស័ិ្សយសរបងរនរារាងំសោយតួនាទីននការរបមូលពនន សហើយនីសហសរយី៉ោ សៅមាន 
ដំសណើ រខវងឆ្ៃ យសដើមផីកោងសស្សដឌកិចចរបស់្សែលួនឲ្យរចួផុតពីការពឹងខផអកសលើវស័ិ្សយសរបង។ របការសនេះរនទុក 
ឲ្យរបបចំណាយោរសពើពនន យរងសរគ្មេះសោយោរភាពធាល ក់ចុេះរបស់្សវស័ិ្សយសរបង។ ចំណូលមិនខមនសរបង
មានចំនួនតិចតួចសហើយមិនមានឥទនិពលសៅសលើររក់ចំណូលស្សរបុសទ។ ចំណូលពននពីវស័ិ្សយមិនខមនសរបង
រនសកើនសឡើងពី៨%នន ផស្សស្ស មិនខមនសរបងសៅឆ្ប ំ២០០៤សៅ៩%ខតប៉ោសណាត េះសៅឆ្ប ំ២០១១ រួរឲ្យចប់
អារមមណ៍ាងសនេះសៅសទៀតរឺ ឱនភាពថវកិាបឋមមិនខមនសរបងពំុមានស្សញ្ញដ ប ិញពីការធាល ក់ចុេះក់ល់ខត
សោេះ។ ផធុយសៅវញិ វកាន់ខតសកើនពី២៤%នន ផស្សស្ស មិនខមនសរបងសៅឆ្ប ំ២០០៤សៅ៣៣%សៅឆ្ប ំ២០១១។  

៥.៦ បញិ្ញនិងការរបឈម 
 សក់េះបីាការររប់ររងនិងសរបើររស់្សចំណូលសរបងមានភាពរបសស្សើរសឡើងនាសពលថមីៗសនេះ នីសហសរយី៉ោ
សៅកំពុងរបឈមាមួយបញិ្ញលំរកមួយចំនួនសៅសឡើយ។ ទី១រឺ (ក់ក់ទងនឹងយនថការស្សរមាប់ការររប់ររង
សរបងសលើស្ស) រណនីសរបងសលើស្សពំុមានការការ រលអខដលនំាឲ្យវ យនឹងរងសរគ្មេះពីការបំ ននានា។ ដំបូង
សឡើយោច់ររក់របស់្សរណនីសរបងសលើស្សអាចដករនខតកបុងករណីខដលចំណូលសរបងមានការធាល ក់ចុេះតិច
ាងចំណូលរ៉ោ ន់ោម នខតប៉ោុសណាត េះ។ ប៉ោុខនថសៅសពលរណនីសរបងសលើស្សរនសកើនែពស់្ស សំ្ស ធនសយរយសរចើន
សឡើងៗរនក់មក់រឲ្យមានការដកោច់ររក់ពីរណនីសរបងសលើស្សស្សរមាប់ចំណាយ។ ឧក់ហរណ៍
សោយោរសំ្ស ធពីអភិរលរដឌ របូមនថចំណាយ៨០-២០រតូវរនអនុវតថសៅឆ្ប ំ២០០៧ កបុងសនាេះ ―៨០%នន
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ររក់ស្សនសំសៅឆ្ប ំាក់លាក់មួយរតូវយកមកចំណាយ (ាស័្សវយរបវតថិ) សៅឆ្ប ំបនាធ ប់‖ (IMF 2009)។ សលើស្សពី
សនេះ សោយសចេះខតមានការដកោច់ររក់សោយឆនាធ នុសិ្សទនិ មូលនិធិសរបងសនេះរនថយសស្សធើរខតអស់្សសៅចុងឆ្ប ំ
២០១០ (IMF 2012)។  

 ទី២រឺ រោឌ ភិរលមានតួនាទីធំសៅកបុងសស្សដឌកិចចបចចុបផនបសស្សដឌកិចចដំសណើ រការសោយោរចំណាយែពស់្ស
សលើការឧបតទមភធនខដលសស្សមើរបខហល៤%នន ផស្សស្ស សៅឆ្ប ំ២០១១។ ចំណាយែពស់្សសលើការឧបតទមភធនខបបសនេះ
សធវើឲ្យែូចទីផារនិងសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចកំ់ងមូលគ្មម នការរបកួតរបខជងនិងគ្មម ននិរនថរភាព។ សលើស្សពីសនេះតួនាទីធំ
របស់្សរដឌសៅកបុងសស្សដឌកិចចអាចរារាងំដល់តួនាទីនិងការចូលរួមរបស់្សវស័ិ្សយឯកជន។ ាងសនេះសៅសទៀត របប
ររប់ររងបចចុបផនបសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចមិនមានភាពរងឹមំា សោយទុកឲ្យរបបោរសពើពននមានភាពពឹងខផអកខាល ំងសលើ     
វស័ិ្សយអីុរដូកាបួ ែណៈខដលតួនាទីរបស់្សចំណូលមិនខមនសរបង (ពិសស្សស្សរឺពនន) សៅខតមិនមានោរសំ្សខាន់។  

 ទី៣ រកុមរបឹកាភិរលខដលររប់ររងអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោមានស្សមាជិកភាពធំ
ខដលរួរខតតំណាងឲ្យភាពាមាច ស់្សកមមសិ្សទនិរបស់្សអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ  ក៏ប៉ោុខនថរកុមរបឹកា  
ភិរលសនេះពំុមានអំណាចកបុងការរតួតពិនិតយនិងក់មក់រឲ្យរណៈកមមការនាយកមានទំនួលរតូវសទ រឺរនរតឹម
ខតផថល់របឹកាសយបល់ឲ្យរណៈកមមការនាយកនិងាតល ំសមើលឯករាជយភាពរបស់្សរណៈកមមការនាយកនិងម្នថី
របស់្សអាាញ ធរវនិិសយរោធារណៈនីសហសរយី៉ោ ខតប៉ោុសណាត េះ។ ាងសនេះសៅសទៀត ការរបជំុរបចំឆ្ប ំរបស់្ស         
រកុមរបឹកាភិរលអាចដំសណើ រការរបជំុលុេះរតាខតមានការសកាេះរបជំុពីសលខា ឬ របធានរបស់្សរណៈកមមការ        
នាយក។ មោ៉ោងសទៀតចាប់ពំុមានខចងឲ្យរកុមរបឹកាភិរលអាចសរៀបចំរបជំុវោិមញ្ដសដើមផីសឆលើយតបនឹងបញិ្ញ
បនាធ ន់ ឬ បញិ្ញមិនរបរកតីសទ។ ការសរជើស្សសរ ើស្សនិងការខតងតំាក៏ដូចាការបញ្ឈប់ស្សមាជិករណៈកមមការ
នាយកក៏មិនខមនាតួនាទីរបស់្សរកុមរបឹកាភិរលខដរ ប៉ោុខនថរឺាឆនាធ នុសិ្សទនរបស់្សរបធានាធិបតីសោយខផអក
តាមការសស្សបើពីរដឌម្នថីហិរញ្ដវតទុសោយមានការពិសរគ្មេះសយបលាមួយរកុមរបឹកាសស្សដឌកិចចាតិ។ រួរកត់
ស្សមាគ ល់ថា រណៈកមមការឧរកិដឌកមមហិរញ្ដវតទុនិងសស្សដឌកិចចរបស់្សនីសហសរយី៉ោរនសធវើការរ៉ោ ន់ោម នថា របសទស្ស 
នីសហសរយី៉ោរនរត់បង់របខហល៣៨០ ន់លានដុលាល រសោយោរអំសពើពុករលួយនិងភាពែជីខាជ សៅចសនាល េះឆ្ប ំ
១៩៦០និងឆ្ប ំ១៩៩៩ (Osuoka, 2007)។  

៥.៧ បទពិសោធន៍ 
 ការរកសឃើញនិងការសធវើអាជីវកមមកំណប់ខរ ៉ោសរបងដ៏ធំមហ្គោលសៅនីសហសរយី៉ោរននំាមកាមួយនូវ       
ស្ស្ គ មសីុ្សវលិនិងការផ្ទល ស់្សបថូររបបចុេះសឡើងរវងរបបសយធានិងរបបសីុ្សវលិ។ នីសហសរយី៉ោ មិនមានបសងើើតយនថ
ការកបុងការររប់ររងចំណូលសរបងចាស់្សលាស់្សសទរហូតដល់ឆ្ប ំ២០០៤។ ដូចសនេះនីសហសរយី៉ោរនអនុវតថររមូ
ចំណាយជរមុញខាល ំងខដលោក់ចំណូលសរបងយ៉ោងស្សននឹកស្សនាន ប់របស់្សែលួនសៅកបុងថវកិាាតិសោយផ្ទធ ល់
ស្សរមាប់យកសៅសធវើហិរញ្ដបផក់នចំណាយោធារណៈ។ ការចំណាយររក់ចំណូលធនធានដ៏សលើស្សលប់រន
នំាមកាមួយនូវជមៃឺហូឡង់សធវើឲ្យសស្សដឌកិចចចុេះសែាយតាមរយៈការបងើឲ្យមានអតិផរណាខាល ំងនិងការដួលរលំ
ឧស្សាហកមមកបុងស្រសុ្សក ពិសស្សស្សរឺវស័ិ្សយកសិ្សកមមនិងឧស្សាហកមមផលិត។ ាលទនផល ទឹកររក់រាប់រយ ន់
លានដុលាល រខដលទទួលរនកបុងរយៈសពលាង៤០ឆ្ប ំរនរលាយរត់សៅវញិ រឯីស្សងគមកំ់ងមូលសៅខតមិនលអ
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ឬ ក៏កាន់ខតយ៉ោ ប់ាងមុនខថមសទៀតផង។ ចំខណកឯអរតាភាពរកីរករនសកើនពី៣៦%សៅឆ្ប ំ១៩៧០មក៥៥%
សៅឆ្ប ំ២០០៤ រឯីរមាល តចំណូលរវងអបកមាននិងអបករករនសកើនសឡើង។  

 ការអនុវតថររមូកំណត់ចំណូលសគ្មលតាមរយៈការោក់ឲ្យសរបើសគ្មលការណ៍ថវកិាខផអកសលើតនមលសរបង
និងការបសងើើតរណនីសរបងសលើស្សសៅឆ្ប ំ២០០៤រនផ្ទថ ច់ទំនាក់ទំនងចំណាយោធារណៈពីចំណូលសរបង។ 
របការសនេះរនអនុញ្ញដ តឲ្យនីសហសរយី៉ោស្សនសំចំណូលសលើស្សនិងរនរបសយជន៍ពីរណនីសរបងសលើស្សស្សរមាប់
រកាសស្សទរភាពោរសពើពននសៅសពលសស្សដឌកិចចជួបវបិតថិោរសពើពននសៅឆ្ប ំ២០០៩សោយោរការធាល ក់ចុេះតនមល      
សរបង។ សក់េះាយ៉ោងសនេះក៏សោយ ភាររយននចំណូលសរបងដ៏សរចើនសលើស្សលប់សៅកបុងថវកិាាតិរនសធវើឲ្យរបប
ោរសពើពននមិនសូ្សវាែុស្សគ្មប អវីពីររមចំូណាយជរមុញខាល ំងសទ។ របការសនេះនំាឲ្យសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច
របឈមនឹងហ្គនិភ័យាសរចើន។ ឧក់ហរណ៍ សក់េះបីសស្សដឌកិចចមានកំសណើ នរួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់ នីសហសរយី៉ោរន
ជួរបទេះរតុភូតអតិផរណាែពស់្សនិងអរតានិកមមភាពែពស់្សកបុងសពលាមួយគ្មប ។ សស្សដឌកិចចសោយមាន               
ការឧបតទមភធនែពស់្សពីវស័ិ្សយសរបង រឯីចំណូលមិនខមនសរបងមានតួនាទីតិចតួចសៅកបុងរបបោរសពើពនន។ 
សំ្សខាន់ាងសនេះសៅសទៀត ចលនាតស្ស៊ែូនិងអសស្សទរភាពនសយរយនាសពលបចចុបផនបសធវើឲ្យសស្សដឌកិចចមាន          
ភាពផុយស្រស្សួយសៅសឡើយ។  

 អវីខដលរួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់សនាេះរឺ ចំណូលសរបងខដលររប់ររងសោយរោឌ ភិរលកណាថ លរនសធវើឲ្យ    
រោឌ ភិរលស្សហព័ននដំសណើ រការសស្សធើរខតដូចរោឌ ភិរលឯកភាពនិងសធវើឲ្យឯករាជយភាពរបស់្សរដឌនិងរោឌ ភិរល
មូលោឌ នចុេះសែាយ។ របខហល៩០%ននចំណូលរបស់្សរោឌ ភិរលថាប ក់សរកាមាតិរនមកពីការសផធរោច់ររក់
ចំណូលរបស់្សរោឌ ភិរលស្សហព័នន។ ការទទួលរនចំណូលដ៏ យខបបសនេះរនសធវើឲ្យរោឌ ភិរលថាប ក់សរកាម
ាតិមិនសូ្សវរបឹងខរបងពរងឹងការរបមូលចំណូលពីរបភពសផសងសទៀតនិងខថមកំ់ងររមាមកំខហងដល់របព័នន  
ររប់ររងោធារណៈខដលសែាយស្រោប់របស់្សថាប ក់សរកាមាតិ ខដលកំ់ងសនេះរនបងើឲ្យោទ នភាពមា៉ោ រកូ    
សស្សដឌកិចចមានបញិ្ញរបឈមធំខាល ំង។  
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ជំពូក ៦ 
របសទស្សទីម័រខាងសកើតៈ កំសណើ នែណៈោទ ប័នសៅសែាយ 

 

 

 

 

 

 

 

៦.១ សស្សចកថីសផថើម 
 របសទស្សទីម័រខាងសកើតស្សទិតសៅតំបន់អាសីុ្សអាសរបយ៍ខដលរនទទួលឯករាជយសៅនថៃទី២០ខែឧស្សភាឆ្ប ំ
២០០២ បនាធ ប់ពីមានការតស្ស៊ែូអស់្សរយៈសពល២៤ឆ្ប ំ។ សៅសពលរនទទួលឯករាជយ សហោឌ រចនាស្សមព័នន        
ភារសរចើនរតូវរនបំផលិចបំផ្ទល ញកបុងកំលុងសពលស្ស្ គ ម សហើយភាពរកីរកមាន ស្សសពញរបសទស្សសោយ
ចំណូលស្សរមាប់របាជនមាប ក់មានរតឹម៣០០ដុលាល រប៉ោុសណាត េះ។ របសទស្សកំពុងស្សទិតកបុងដំសណើ រការកោង
របព័ននរដឌរលនិងោទ ប័នរោឌ ភិរលសៅសឡើយ។ ស្រស្សសដៀងគ្មប នឹងកមពុា ទីម័រខាងសកើតសរបើររស់្សរបិូយប័ណត
ដុលាល រអាសមរកិសោយោរវអាចជួយឲ្យមានសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចនិងសោយោរស្សមតទភាពោទ ប័នសៅ
សែាយសៅសឡើយ។  

 សរកាយមួយទស្សវតសរប៍នាធ ប់ពីរនឯករាជយ ទីម័រខាងសកើតទទួលរនចំណូលាតិសកើនសឡើងែពស់្សនិង
មានវឌណនភាពសលើខផបកអភិវឌណន៍ធនធានមនុស្សសសោយោរវស័ិ្សយសរបងនិងសគ្មលនសយរយលអ។ ប៉ោុខនថ
ឧបស្សរគសលើវស័ិ្សយសហោឌ រចនាស្សមព័ននសៅខតាបញិ្ញធំមួយរាងំស្សធេះដល់ការអភិវឌណរបសទស្ស។ ទីម័រខាងសកើតសៅ
មានបញិ្ញភាពរកីរកខាល ំងសៅសឡើយ។ មួយភារបីននរបាជនពំុមានទឹកោអ តស្សរមាប់បរសិភារសទ និងពីរភារបី
ពំុមានអរគីស្សនីសរបើររស់្សសទ។ សយងតាមសូ្សចនាករអភិរលកិចចវញិ ទីម័រខាងសកើតស្សទិតកបុងលំោប់ក់បបំផុត
មួយសៅកបុងតំបន់ កបុងសនាេះរបសិ្សទនភាពរោឌ ភិរលស្សទិតកបុងលំោប់៩,៦នន១០០ភាររយ។  

 

 

 

 

  

នផធដីៈ១៥.៤១០ រម២ 

របាជនស្សរបុៈ ១,១ លាននាក់  
ផស្សស្សៈ ៣,២  ន់លានដុលាល រអាសមរកិ 

ចំណូលមធយមកបុងរបាជនមាប ក់ៈ ២.៩៨០ ដុលាល រអាសមរកិ 
ផលិតកមមសរបងៈ ១០០.០០០ រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ (២០១១) 
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តារាង៦.១ សូ្សចនាករអភិវឌណន៍ស្សងគម 

 ២០០៦ ២០០៩ 

ផស្សស្ស មិនខមនសរបងស្សរមាប់របាជនមាប ក់ ៣៧៨ ដុលាល រ ៨២១ ដុលាល រ 

អាយុរពឹំងទុក ៥៧ ឆ្ប ំ ៦១ ឆ្ប ំ 

អរតាអកខកមម ៥០% ៤៧% 

អរតារបាជនសៅសរកាមបនាធ ត់ភាពរកីរក  ៥០% (២០០១) ៤១% 

ររួោរខដលមានអរគីស្សនីសរបើររស់្ស  ២៦% ៣៦% 

ស្សសមលងនិងរណសនយយភាព (លំោប់ភាររយ ០-១០០) ៥២,៩ ៥៤ 

របសិ្សទនភាពរោឌ ភិរល (លំោប់ភាររយ ០-១០០) ១៤,៦ ៩,៦ 

 

ទីម័រខាងសកើតមានកំណប់សរបងយ៉ោងស្សននឹកស្សនាន ប់។ ចំណូលសរបងសស្សមើរបខហល២៧០%នន ផស្សស្ស 
មិនខមនសរបងសៅឆ្ប ំ២០១១។ សៅឆ្ប ំ២០១១ រោឌ ភិរលរនរបកាស្សោក់ឲ្យសរបើររស់្សខផនការអភិវឌណ       
យុទនោស្រស្សថសដើមផីខកខរបទីម័រខាងសកើតឲ្យរចួផុតពីឋានៈារបសទស្សមានចំណូលក់បនិងឲ្យកាល យសៅារបសទស្ស
មានចំណូលបងគួរសៅឆ្ប ំ២០៣០។ ខផនការអភិវឌណយុទនោស្រស្សថមានបំណងសដើមផីស្សសរមចរនកំសណើ ន
របកបសោយស្សមធម៌និងឆ្ប់រហ័ស្សតាមរយៈការសលើកកមពស់្សសហោឌ រចនាស្សមព័នន កមមករជំនាញ ការអប់រ ំ        
វរគបណថុ េះបណាថ ល របព័ននសុ្សខាភិរល និងតាមរយៈការរបយុទនរបឆំ្ងនឹងកងវេះអាហ្គរូបតទមភ។                    
សហោឌ រចនាស្សមព័ននភារសរចើន (រមួកំ់ងបណាថ ញអរគីស្សនី ធារាោស្រស្សថ ទឹកោអ ត លំសៅោឌ ន និងោលាសរៀន) 
រតូវរនបំផលិចបំផ្ទល ញកបុងជំសលាេះឆ្ប ំ១៩៩០។  

កំសណើ ននាសពលអនារតនិងការកាត់បនទយភាពរកីរកសៅទីម័រខាងសកើតអាចនឹងទទួលរនសារជ័យ
ពីសរ េះរបសទស្សសនេះទទួលរនរបសយជន៍យ៉ោងអសនកពីធនធានសរបង។ ធនធានហិរញ្ដវតទុកំ់ងសនេះជួយឲ្យ
របសទស្សមានលទនភាពពរងីកការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នន វស័ិ្សយអប់រ ំសុ្សខាភិរល និងកមមវធីិគំ្ម រស្សងគម
ដនទសទៀត។ ប៉ោុខនថទីម័រខាងសកើតនឹងរតូវពោយមជំនេះហ្គនិភ័យពីអតិផរណាែពស់្ស ការធាល ក់ចុេះតនមលសរបង និង
កសមាយរបស់្សោទ ប័នោធារណៈ ាពិសស្សស្សស្សមតទភាពររប់ររងហិរញ្ដវតទុោធារណៈ។  

៦.២ ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម 
 ទីម័រខាងសកើតមានកំណប់សរបងនិងឧស្សម័នសរចើនកខនលងកំ់ងសៅសលើសគ្មកនិងសៅកបុងស្សមុរទ។ រសរមាង
រយៈសពលខវងដ៏លអមួយរឺការអភិវឌណធនធានសរបងនិងឧស្សម័នធមមាតិរួមគ្មប មួយរវងទីម័រខាងសកើតនិងអូស្រោថ លី
សៅកបុងស្សមុរទភារអាសរបយ៍ននរបសទស្សទីម័រខាងសកើត។ កិចចរពមសរពៀងស្សថីពីតំបន់អភិវឌណន៍សរបងរមួគ្មប និង      
ការខបងខចកចំណូលរវងរបសទស្សកំ់ងពីររតូវរនសធវើសឡើងសៅសរកាយសពលទទួលរនឯករាជយ។ សៅកបុង      
កិចចរពមសរពៀងសនេះ ៩០%ននចំណូលមកពីរសរមាងសៅកបុងតំបន់សនេះនឹងរនសៅទីម័រខាងសកើត រឯី១០%សទៀត
រនសៅអូស្រោថ លី។ ចំណូលរោឌ ភិរលរនមកពីតំបន់សរបងមួយសនេះរតូវរនរ៉ោ ន់ោម នថាមានរបខហល ៣,២ 
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 ន់លានដុលាល រស្សរមាប់រយៈសពល២០ឆ្ប ំ (IMF 2004)។ សលើស្សពីសនេះ ការអភិវឌណថមីដ៏សំ្សខាន់ាសលើកដំបូង
មួយសៅកបុងតំបន់អភិវឌណន៍សរបងរមួគ្មប សៅកបុងស្សមុរទទីម័រ (ចប់តំាងពីទីម័រខាងសកើតទទួលរនឯករាជយមក) 
រឺតំបន់ឧស្សម័នមានស ម្ េះថា Greater Sunrise ខដលាធនធានសរបងធំាងសរបងអស់្ស។ ទីម័រខាងសកើតនឹងទទួល 
រន៥០%ននចំណូលសៅកបុងរសរមាងសនេះខដលមានទឹកររក់ស្សរបុរបខហល២០ ន់លានដុលាល រស្សរមាប់        
រសរមាងកំ់ងមូល។  

តារាង៦.២ តំបន់សរបងនិងឧស្សម័នធំៗ 
 ធនធានសរបង/ឧស្សម័នបរមុង ស្សមាគ ល់ 
Elang-Kakatua-Kakatua-

North (EKKN) 
សរបងបរមុងរបខហល៣០លានរខរ ៉ោល អស់្សសៅឆ្ប ំ២០០៥ 

Bayu-Undan ៣៧០លានរខរ ៉ោល (សរបង) និង២.៧០០
 ន់លានហវូតរូប (ឧស្សម័ន) 

៣,២ ន់លានដុលាល រស្សរមាប់            
រយៈ សពល២០ឆ្ប ំ (២០ដុលាល រ/          
រខរ ៉ោល) ឬ១៥ ន់លានដុលាល រ 
(១០០ដុលាល រ/រខរ ៉ោល) 

Great Sunrise Fields ៧.៦០០ ន់លានហវូតរូប (ឧស្សម័ន) របខហល១០ ន់លានដុលាល រ (ចប់
សផថើមឆ្ប ំ២០១៣) 

របភពៈ IMF Article IV (2004). 

 ផលិតកមមសរបងរនសកើនសស្សធើរសទវដងពី៥២.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ២០០៤ដល់៩៤.៤០០        
រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ២០០៩។ ផលិតកមមសស្សធើរខតកំ់ងអស់្សរតូវរននំាសចញ ពីសរ េះទីម័រខាងសកើត           
សរបើររស់្សថាមពលតិចតួច (សោយោរតរមូវការសៅក់បនិងមានរបាជនតិច)។ ឧក់ហរណ៍ការនំាសចញ
សរបងសៅឆ្ប ំ២០០៩សស្សមើ៩៧%ននផលិតកមមសរបងស្សរបុ។  

របូទី៦.១ ផលិតកមមនិងការនំាសចញសរបង ( ន់រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ) 

 
របភពៈ EIA, website.Accessed on October 10, 2012. 
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ចំណូលសរបង 

 ចំណូលពីការនំាសចញសរបងរនសកើនពី១៤១លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៤ដល់២,៤ ន់លានដុលាល រសៅ
ឆ្ប ំ២០០៨និង៣,៣ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០១១។ ចំណូលសនេះមានទំហំធំសធងណាស់្សសបើសធៀបសៅនឹងទំហំ     
សស្សដឌកិចចកំ់ងមូលនិងចំនួនរបាជនតិចតួចរបស់្សទីម័រខាងសកើត។ ាមធយមចំណូលសរបងសស្សមើនឹង៣២ដងនន 
ចំណូលកបុងស្រសុ្សកខដលរោឌ ភិរលរបមូលរន។  

របូទី៦.២ ចំណូលសរបង (លានដុលាល រ) 

 
របភពៈ IMF article IV (2008, 2012) 

៦.៣ ទរមង់និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 
 ទរមង់សស្សដឌកិចចរបស់្សទីម័រខាងសកើតររបដណថ ប់ខាល ំងសោយវស័ិ្សយសរបងនិងឧស្សម័ន។ ផស្សស្ស មិនខមន
សរបងរមួចំខណកមួយខផបកធំរបស់្ស ផស្សស្ស ស្សរបុ។ សពលតនមលសរបងសឡើងែពស់្សសៅឆ្ប ំ២០០៨ ចំណូលសរបងសស្សមើ
នឹង៧៩%នន ផស្សស្ស ស្សរុប ឬ សស្សមើនឹង៣៨០%នន ផស្សស្ស មិនខមនសរបង។ ចប់ពីសពលទទួលរនឯករាជយ
រហូតដល់ឆ្ប ំ២០០៦ ផស្សស្ស មិនខមនសរបងស្សទិតសៅសថរ រឺសស្សធើរខតគ្មម នកំសណើ នសោេះ ខតចប់ពីឆ្ប ំ២០០៧    
ផស្សស្ស មិនខមនសរបងរនសកើនសឡើង១២%។ កំសណើ នយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សសនេះរឺសោយោរការចំណាយែពស់្ស
របស់្សរោឌ ភិរលនិងការសកើនសឡើងទិនបផលកសិ្សកមម ាពិសស្សស្សដំណំាកាសហវ។ 
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របូទី៦.៣ ផស្សស្ស សរបងនិងមិនខមនសរបង (លានដុលាល រ) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2008, 2012). 
របូទី៦.៤ កំសណើ នរបស់្ស ផស្សស្ស មិនខមនសរបង (%) 

 
របភពៈ IMF article IV.  

 ទីម័រខាងសកើតទទួលរនអតិសរកែពស់្សសៅកបុងរណនីចរនថសោយោររនចំណូលសរបងែពស់្ស។         
មោ៉ោងវញិសទៀត ការនំាសចញផលិតផលមិនខមនសរបង (មិនរមួបញ្ចូ លកាសហវ) សៅមានករមិតក់បបំផុត។ ប៉ោុខនថ 
ទីម័រខាងសកើតពឹងខផអកខាល ំងសៅសលើការនំាចូល ពីសរ េះរបសទស្សពំុមានមូលោឌ នផលិតកមមកបុងស្រសុ្សកសទសរៅពី
កសិ្សកមមតាមយថាផលនិងផលិតកមមកាសហវ។ ភាពរកីរករនធាល ក់ចុេះយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សពី៥០%សៅឆ្ប ំ២០០៧
មក៤១%សៅឆ្ប ំ២០០៩ រឺសោយោរកំសណើ នសស្សដឌកិចចែពស់្ស ចំណាយោធារណៈ និងកមមវធីិគំ្ម រស្សងគម។  
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៦. ៤ ការររប់ររងចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន 
 យនថការខដលរោឌ ភិរលទីម័រខាងសកើតសរបើររស់្សស្សរមាប់ររប់ររងចំណូលសរបងរឺឈរសលើ         
សគ្មលបំណងពីរ។ ១) ធានាថាចំណូលសរបងមិនរតូវរនសរបើររស់្សែុស្សចាប់សទ និង២) សលើកកមពស់្ស             
ការសរបើររស់្សចំណូលសរបងឲ្យរនលអ។ ការររប់ររងចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នសៅទីម័រខាងសកើតអនុវតថសោយ
ចាប់មូលនិធិសរបង (២០០៥) រកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ ធនាគ្មរកណាថ ល រដឌស្សភា និងអាាញ ធរមួយចំនួនសទៀត។ 
ចាប់មូលនិធិសរបងរបស់្សទីម័រខាងសកើតរនកំណត់លមអិតពីនិយមន័យចំណូលសរបង ររក់ចំណូលពីចំណូល
សរបង បសញ្ដើសៅកបុងមូលនិធិសរបង រសបៀបខដលចំណូលរួរខតវនិិសយរ និងការចំណាយរបស់្សចំណូល18។  

 ាសគ្មលការណ៍រកសួ្សងហិរញ្ដវតទុទទួលែុស្សរតូវសលើការ រររប់ររងរមួ រឯីការ រររប់ររងរបតិបតថិ 
ទទួលែុស្សរតូវសោយអាាញ ធរធនាគ្មរនិងការទូក់ត់ (ធនាគ្មរកណាថ ល)។ រណៈកមមការរបឹកាវនិិសយរនិង        
រដឌស្សភាាអបករតួតពិនិតយរបតិបតថិការ សហើយរកុមហ៊ែុនរណនីខដលទទួលោគ ល់ាអនថរាតិាអបកសធវើ       
ស្សវនកមមឯករាជយរបចំឆ្ប ំ។ ការផសពវផាយព័ត៌មាន (តាមរយៈររយការណ៍របចំរតីមាស្សនិងរបចំឆ្ប ំ) រតូវសធវើ
ការផសពវផាយតាមសគ្មលការណ៍របស់្ស EITI ។  

 រួរកត់ស្សមាគ ល់ថាចាប់មូលនិធិសរបងពំុរនកំណត់ពីរសបៀបចយវយចំណូលសរបងសទ។ រោឌ ភិរល 
(តំណាងសោយរកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ) សរៀបចំសំ្សសណើ ថវកិាខដលរតូវអនុម័តសោយរដឌស្សភា។ កបុងន័យសនេះ ោទ ប័ន      
សំ្សខាន់ៗដនទសទៀតក៏មានតួនាទីចំរច់សៅកបុងការររប់ររងចំណូលសរបងរបស់្សទីម័រខាងសកើតផងខដរ ា
ពិសស្សស្សសពលក់ក់ទងសៅនឹងការចំណាយ (លំហូរសចញ) តមាល ភាព និងរណសនយយភាព។  

តារាង៦.៣ រកបែ័ណឍ ចាប់និងោទ ប័ន 

ចាប់មូលនិធិសរបង (២០០៥, ២០១១)  កំណត់ចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន និងយនថការររប់ររង
ចំណូលសរបង 

រកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ សស្សបើនិងររប់ររងថវកិា 

រដឌស្សភា អនុម័តសំ្សសណើ ថវកិា 

រណៈកមមការរបឹកាវនិិសយរ ផថល់សយបល់ពីជសរមើស្សនានាស្សរមាប់យុទនោស្រស្សថវនិិសយរ 

អាាញ ធរធនាគ្មរនិងការទូក់ត់ (ធនាគ្មរកណាថ ល) អនុវតថយុទនោស្រស្សថវនិិសយរ 

រកុមរបឹកាពិសរគ្មេះសយបល់មូលនិធិសរបង ផថល់សយបល់ជូនរដឌស្សភាស្សថីពីបញិ្ញក់ក់ទងនឹងដំសណើ រការ
និងរបតិបតថិការរបស់្សមូលនិធិសរបង 

                                                           
18 និយមន័យពីកតាថ នីមួយៗរបស់្សចំណូលរតូវខតបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់្សនិងយល់រនាទូសៅ។ នីយមន័យរួរខតសកាថ បឲ្យរនររប់រជងុសរាយ 
សបើពំុដូចសនាេះសទអបកខស្សវងរកផលរបសយជន៍នឹងសកងចំសណញពីចំណុចចសនាល េះរបសហ្គងនឹងសឆលៀតឱកាស្ស។ ឧក់ហរណ៍ សៅរបសទស្សឆ្ត 
ចំណូលសរបងាសរចើនមិនស្សទិតសៅសរកាមចាប់សទ ពីសរ េះចាប់ររប់ររងចំណូលរបស់្សរបសទស្សសនេះ (១៩៩៩) មានខដនស្សមតទកិចចស្សរមាប់
ខតតំបន់សរបងចំនួនបីប៉ោុសណាត េះ។ សលើស្សពីសនេះ មានខតចំណូលផ្ទធ ល់ប៉ោុសណាត េះ (ភារលាភនិងអាករ) ខដលរតវូោក់ាបសញ្ដើរសៅកបុងមូលនិធិ
សរបងរបស់្សរបសទស្សឆ្ត រឯីចំណូលមិនផ្ទធ ល់វញិ (ពននោរនិងពននរយសលើផលិតកមមសរបង) រតូវចូលសៅកបុងរណនីរបស់្សរដឌ (សមើល Garry 

និង Reisch 2005) 
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តមាល ភាព ទិនបន័យលមអិតរបចំរតីមាស្សនិងរបចំឆ្ប ំរតូវសរេះពុមភផាយ
ាមួយគ្មប នឹងលទនផលរបស់្សស្សវនកមមឯករាជយពីខាងសរៅស្សថី
ពីថវកិាខដលរនទទួលនិងចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន។  

របភព: Petroleum Act (2005, 2011). IMF Article IV (2005) 

 ដោរកាមខាងសរកាមប ិញពីលំហូរមូលនិធិនិងោទ ប័ន ក់ព័ននសៅកបុងការររប់ររងចំណូលសរបង
សៅទីម័រខាងសកើត។ ចំណូលសរបងនិងឧស្សម័នរតូវរនបង់ឲ្យសៅមូលនិធិសរបង រឯីការសផធរោច់ររក់សចញពី
រណនីមូលនិធិរឺអាស្រស័្សយសលើការកំណត់ចំណាយអតិបរមា។ មូលនិធិសរបងរតូវរនសធវើស្សមាហរណកមមសៅ
កបុងថវកិារបស់្សរោឌ ភិរលកណាថ ល សហើយធនធានរបស់្សមូលនិធិអាចចំណាយសៅរនលុេះរតាណាខតមាន   
ការអនុម័តពីរដឌស្សភា។  

 ករមិតអតិបរមាស្សរមាប់និរនថរភាពចំណាយរតូវរនកំណត់សដើមផីរកាតនមលពិតរបស់្សធនធានសរបង
ស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយនិងសដើមផីការ រឥទនិពលពីការសឡើងចុេះចំណូលសរបង។ ករមិតអតិបរមា             
និរនថរភាពចំណាយរបចំឆ្ប ំសស្សមើនឹងផលបូកននចំណូលកបុងស្រសុ្សកមិនខមនសរបងនិងចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន
ខដលរនមកពីធនធានសរបងយូរអខងវង (រមួកំ់ងធនធានបរមុងសៅសរកាមដី)។  ចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន 
(ដូចរនកំណត់សៅកបុងចាប់មូលនិធិសរបង) រឺសស្សមើនឹង៣%ននធនធានសរបងស្សរបុ។ ធនធានសរបងស្សរបុរឺា
ផលបូកននស្សមតុលយមូលនិធិសរបងបចចុបផនបនិងតនមលបចចុបផនបរបស់្សចំណូលសរបងនាសពលអនារត19។ ចំណូល
និរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរតូវរនរណនាសរៀងរាល់ឆ្ប ំសោយឈរសលើការស្សនមត់មួយចំនួនស្សថីពីទិនបផលនិងតនមល    
សរបង។ ការរ៉ោ ន់ោម នសនេះាការតរមូវសោយចាប់មូលនិធិសរបងកបុងការសរបើររស់្សការស្សនមត់របុងរបយ័តបសដើមផី
ឆលុេះបញ្ញច ំងពីសគ្មលការណ៍អនុវតថន៍លអនិងស្សថង់ោរអនថរាតិ សោយស្សនមត់តនមលសរបងសស្សមើ៧៤ដុលាល រកបុងមួយ         
រខរ ៉ោល។ ចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នស្សរមាប់ឆ្ប ំ២០១២មានចំនួនរបខហល៦៦៥លានដុលាល រ (IMF 2012)។  

  

                                                           
19 សមើលរបូមនថនិងការរណនាចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរបស់្សទីម័រខាងសកើតសៅកបុងឧបស្សមព័នន។ 
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របូទី៦.៥ ការររប់ររងចំណូលសរបង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ាក់ខស្សថងចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរឺាររមូស្សរមាប់ខណនំាដល់ការដកោច់ររក់ពីមូលនិធិ
សរបងនិងស្សរមាប់ាមូលោឌ នននការពិភាកាសគ្មលនសយរយ។ ាសគ្មលការណ៍ ការសផធរោច់ររក់ពី             
មូលនិធិសរបងអាចសធវើសៅរនស្សរមាប់ខតសោេះស្រោយឱនភាពោរសពើពននមិនខមនសរបងខតប៉ោុសណាត េះ។                  
សលើស្សពីសនេះ ការដកោច់ររក់ស្សរបុកំ់ងអស់្សសៅកបុងឆ្ប ំោរសពើរពននមួយមិនរតូវសលើស្សករមិតអតិបរមាខដល
រនកំណត់សោយរដឌស្សភាតាមសគ្មលនសយរយនិរនថរភាពោរសពើពននសឡើយ។ ប៉ោុខនថាក់ខស្សថង ការដកោច់
ររក់អាចសលើស្សចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នរបសិ្សនសបើមានការអនុម័តពីរដឌស្សភាសោយមានសហតុផលបញ្ញជ ក់
ថាការដកោច់ររក់សនាេះរឺសដើមផីបសរមើផលរបសយជន៍យូរអខងវងរបស់្សរបសទស្ស។  

មូលនិធិសរបង 

មូលនិធិសរបង (យកររមូតាមមូលនិធិសរបងរបស់្សរបសទស្សន័រខវស្ស) រឺាមូលោឌ នស្សរមាប់                                   
ការររប់ររងចំណូលសរបងរបស់្សទីម័រខាងសកើត។ មូលនិធិសរបងសនេះរឺាមូលនិធិស្សនសំខដលរនសកើនដល់
របខហល៩.០០០លានដុលាល ររិតរតឹមខែធបូ ឆ្ប ំ២០១១ (IMF Article IV)។ មូលនិធិសរបងរតូវរនបសងើើតសឡើង
សោយចាប់មូលនិធិសរបងសៅឆ្ប ំ២០០៥ និងរនចប់ដំសណើ រការសៅខែកកើោនាឆ្ប ំដខដល។ សយងតាមចាប់                               
មូលនិធិសរបង ចំណូលកំ់ងអស់្សខដលរនមកពីផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នរតូវោក់បញ្ចូ លសៅកបុងមូលនិធិ
សរបង រឯីការដកោច់ររក់អាចសធវើសៅរនខតស្សរមាប់ោក់បញ្ចូ លសៅកបុងថវកិារដឌខតប៉ោុសណាត េះ។ មោ៉ោងវញិ
សទៀត រណនីរបស់្សរោឌ ភិរលសៅកបុងធនាគ្មរកណាថ លរឺារណនីខដលចំណូលសរបងកំ់ងអស់្សរតូវរកាទុក 
និងារណនីខដលអាចដកោច់ររក់ស្សរមាប់យកសៅហិរញ្ដបផក់នថវកិារដឌ។ មូលនិធិសរបងររប់ររងសោយ
រកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ ប៉ោុខនថរបតិបតថិសោយធនាគ្មរកណាថ ល ខដលាអាាញ ធរធនាគ្មរនិងររក់ទូក់ត់។  

ចំណូលសរបង 
ចំណូលសរបង 

 

វនិិសយរសៅសរៅរប/ទ (របតិបតថិ
សោយធនាគ្មរកណាថ ល 

ចំណូលមិនខមនសរបង 

ចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន ររប់ររងសោយរកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ 
 

ចំណាយនិរនថរភាព 
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ទិដឌភាពសំ្សខាន់មួយសទៀតននការររប់ររងចំណូលសរបងរឺថា សតើចំណូលកំ់ងសនេះរតូវរនវនិិសយរ
យ៉ោងដូចសមថច។ កបុងករណីរបសទស្សទីម័រខាងសកើត ចំណូលសរបងកំ់ងអស់្សតរមូវឲ្យោក់វនិិសយរសៅសរៅ
របសទស្ស (មារតាទី១៤និង១៥របស់្សចាប់មូលនិធិសរបង២០០៥)។ យុទនោស្រស្សថវនិិសយរខបបសនេះអាចផថល់    
ផលរបសយជន៍៣យ៉ោង។ ទី១ វជួយសចៀស្សវងការរពួយររមភពីភាពលសមអៀងននការវនិិសយរកបុងស្រសុ្សក (ដូចា       
វរជននសយរយវនិិសយរកបុងអាជីវកមមររួោរ)។ ទី២ ការវនិិសយរសរៅរបសទស្សអាចសចៀស្សវងអំសពើ           
ពុករលួយ (ឧក់ហរណ៍ រកុមហ៊ែុនរបខជងគ្មប សដើមផីទទួលរនកិចចស្សនោ)។ ទី៣ មានឱកាស្សតិចតួចណាស់្ស     
នាសពលបចចុបផនបស្សរមាប់វនិិសយរចំណូលកំ់ងសនេះ (ាទូសៅសរោគ ល់ថាាកងវេះស្សមតទភាពស្រស្សូបយករបប    
សស្សដឌកិចច)។  

សលើស្សពីសនេះធនធានមូលនិធិសរបងកំ់ងអស់្សរនោក់វនិិសយរសៅសរៅរបសទស្សរឺសដើមផីកាត់បនទយការ 
សឡើងនថលអរតាបថូរររក់ពិតឲ្យសៅករមិតអបផរមា និងសដើមផីការ រឧតថមភាពរបស់្សថវកិា។ មូលនិធិសរបងសស្សធើរខត 
កំ់ងអស់្សរតូវរនវនិិសយរសលើប័ណតបំណុលរោឌ ភិរលស្សហរដឌអាសមរកិ។ ទនធឹមសនេះ ចាប់មូលនិធិសរបងខដល
រនសធវើវសិោធនកមមសៅឆ្ប ំ២០១១រនអនុញ្ញដ តឲ្យមានការវនិិសយរែពស់្សាងមុនសៅសលើភារហ៊ែុនអាជីវកមម 
(អាចដល់សៅ៥០%ននមូលនិធិសរបង) រឯី១០%ននមូលនិធិសរបងរតូវរកាស្សរមាប់ឲ្យរោឌ ភិរលែចី។ រិតរតឹមឆ្ប ំ
២០១២ ៨៨%ននមូលនិធិរតូវរនវនិិសយរសៅសលើប័ណតបំណុលរោឌ ភិរលស្សហរដឌអាសមរកិ។  

របូទី៦.៦ ទុនបរមុងមូលនិធិសរបង (លានដុលាល រ) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2008, 2012). Quarterly Reports of Petroleum Fund. As of June 2012. 
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របូទី៦.៧  វភិាជន៍រទពយស្សមផតថិរបស់្សមូលនិធិសរបង 

 
របភពៈ Central Bank of TimorLeste and Petroleum Fund Quarterly Report (2011)  

 

៦.៥ សតើទីម័រខាងសកើតសរបើររស់្សចំណូលធនធានយ៉ោងដូចសមថច? 
 រោឌ ភិរលរនសរជើស្សសរ ើស្សយកសគ្មលនសយរយស្សនសំនិងការចំណាយោរសពើពននយូរអខងវងខដល
សលើកកមពស់្សសគ្មលនសយរយនិរនថរភាពោរសពើពននស្សរមាប់ស្សមធម៌រវងជំនាន់។ សោយោរអរតានិកមមភាព
ែពស់្ស ផលិតភាពក់ប ស្សកមមភាពសស្សដឌកិចចយឺតយ៉ោ វ សនាេះការវនិិសយរោធារណៈតាមរយៈការនំាចូលទំនិញ
បរសទស្សអាចជួយឲ្យសស្សដឌកិចចមានកំសណើ នែពស់្ស។ ាការសឆលើយតប រោឌ ភិរលរនបសងើើនការអភិវឌណ            
សហោឌ រចនាស្សមព័ននសោយសរបើររស់្សមូលនិធិសរបង។ តាមពិតសៅ ចំណាយែពស់្សសលើសហោឌ រចនាស្សមព័ននសៅ          
ទីម័រខាងសកើតភារសរចើនរឺហិរញ្ដបផក់នសោយការដកោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបង។ ចំណាយមូលធនរនសកើន
សឡើងយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្ស រឺសៅឆ្ប ំ២០០៨និងឆ្ប ំ២០១១។  

  

88 

4 
4 4 ប័ណតបំណុលរោឌ ភិរលស្សហរដឌអាសមរកិ 

ប័ណតបំណុលរោឌ ភិរលបរសទស្ស (រិតា 
USD) 
ប័ណតបំណុលរោឌ ភិរលដនទ 

ភារហ៊ែុនស្សកល 
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របូទី៦.៨ ចំណូលនិងចំណាយរបស់្សរដឌ (លានដុលាល រ) 

 
របភពៈ IMF Article IV (2008, 2012). 
 សដើមផីររប់ររងកមមវធីិវនិិសយរោធារណៈធំៗ រោឌ ភិរលរនបសងើើតោទ ប័នមួយចំនួន។ ឧក់ហរណ៍ 
មូលនិធិសហោឌ រចនាស្សមព័ននខដលរនបសងើើតសៅឆ្ប ំ២០១១សដើមផីររប់ររងរសរមាងធំៗមានរយៈសពលសរចើនឆ្ប ំ។ 
រសរមាងកំ់ងឡាយខដលសស្សបើសឡើងសោយរកសួ្សងោមីរតូវរនពិនិតយសឡើងវញិសោយសលខាធិការោឌ នរសរមាង
ធំរបស់្សរកសួ្សងហិរញ្ដវតទុមុនសពលអនុម័តសោយរណៈកមមការមូលនិធិសហោឌ រចនាស្សមព័ននស្សរមាប់រសរមាងមាន
ទឹកររក់តិចាង៥លានដុលាល រ ឬ អនុម័តសោយរកុមរបឹការដឌម្នថីស្សរមាប់រសរមាងមានទឹកររក់ធំាងសនេះ។ 
រោឌ ភិរលក៏បសងើើតឲ្យមានទីភាប ក់ រអភិវឌណន៍ាតិមួយផងខដរសដើមផីរតួតពិនិតយការអនុវតថរសរមាង និងបសងើើត
រណៈកមមការលទនកមមសដើមផីជួយសលើការ រលទនកមមរបស់្សរសរមាងធំៗខដលអនុវតថសោយមូលនិធិ                   
សហោឌ រចនាស្សមព័នន។  
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របូទី៦.៩ ចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ននិងការដកោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបង 

 
របភពៈ IMF article IV (various years). Data of 2012 is projected. 
 សដើមផីសចៀស្សវងហ្គនិភ័យពីការពរងីករបបោរសពើពននឆ្ប់រហ័ស្ស រោឌ ភិរលរនចប់អនុវតថកមមវធីិ         
វនិិសយរតាមវស័ិ្សយស្សរមាប់ការវនិិសយរសលើសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងធនធានមនុស្សសខដលរនជួយគំ្មរទ
កំសណើ ន ស្រស្សូបយកកំលំាងពលកមម និងបសងើើនផលិតភាពសៅកបុងសស្សដឌកិចចកំ់ងមូល។ តាមរយៈកមមវធីិ           
វនិិសយរតាមវស័ិ្សយ ការចំណាយភារសរចើនរនចយសៅសលើទំនិញ ណិជជកមម (ដូចាបរកិាខ មូលធននំា
ចូល) ឬសៅសលើកមមករគ្មម នជំនាញនិងសស្សវកមមដនទសទៀតខដលមិនែវេះសៅកបុងទីផារកបុងស្រសុ្សក។ ដូចសនេះ
ចំណាយកំ់ងសនេះហ្គក់ដូចានឹងមិនជរមុញឲ្យនថលទំនិញនិងររក់ឈបួលសកើនសឡើងឆ្ប់រហ័ស្សសទ។  

៦.៦ បញិ្ញនិងការរបឈម 
 សក់េះបីាទីម័រខាងសកើតមានយនថការដ៏លអមួយស្សរមាប់ររប់ររងចំណូលសរបងក៏សោយ ក៏របសទស្សសនេះ
សៅខតរបឈមនឹងបញិ្ញាសរចើន។ ទី១ ការកោងោទ ប័នសៅខតាឧបស្សរគដ៏ធំមួយស្សរមាប់ការ រ       
អភិរលកិចចរបស់្សទីម័រខាងសកើតសៅសឡើយ។ ឧក់ហរណ៍ កងវេះម្នថីជំនាញរឺាឧបស្សរគរនលឹេះស្សរមាប់កមមវធីិ
កំខណទរមង់ការររប់ររងហិរញ្ដវតទុោធារណៈខដលចំរច់សៅកបុងការររប់ររងចំណូលសរបង។  

 ទី២ ការសផធរោច់ររក់ពីមូលនិធិសរបងសៅកបុងថវកិារដឌរឺខផអកតាមចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នខដល
មានភាពមិនរបកដរបាខាល ំងសោយោរការសឡើងចុេះតនមលសរបងនិងបរមិាណសរបងបរមុងមិនាក់លាក់។ 
របសិ្សនសបើការដកោច់ររក់មានចំនួនសរចើនាងករមិតចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន សនាេះការចំណាយរបស់្ស    
រោឌ ភិរលអាចទទួលរងផលប៉ោេះ ល់ពីភាពខរបរបួលនិងប៉ោេះ ល់ដល់សគ្មលបំណងស្សនសំស្សរមាប់មនុស្សស
ជំនាន់សរកាយ។ តាមពិត របសិ្សនសបើការដកោច់ររក់មានចំនួនសរចើនាងចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន      
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សនាេះតនមលរបស់្សមូលនិធិសរបងនឹងថយចុេះរហូតដល់ពំុមានចំណូលស្សល់សៅកបុងមូលនិធិសរបង។ រួរកត់ស្សមាគ ល់
ថា ចាប់មូលនិធិសរបងពំុមានយនថការររប់ររងការចំណាយសលើស្សពីចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នសទ។          
រដឌស្សភាអាចអនុម័តការដកោច់ររក់សចញពីមូលនិធិកំ់ងស្រសុ្សងរន។ កបុងន័យសនេះ ការររប់ររងចំណូល
របកបសោយនិរនថរភាពរឺពឹងខផអកសលើភាពខាល ំងរបស់្សោទ ប័ននិងអភិរលកិចចលអ។  

 ទី៣ មូលនិធិសរបងយកតាមររមូមូលនិធិសរបងន័រខវស្សខដលារបសទស្សមួយមានចំណូលែពស់្សនិងមាន
ភាពសោម េះរតង់នឹងវាិជ ជីវៈសៅកបុងរបព័ននរោឌ ភិរលតំាងពីមុនទទួលរនចំណូលសរបងឯសណាេះ។ សក់េះា
យ៉ោងដូចសនេះក៏សោយ មានការរេិះរន់ថារបសទស្សទីម័រខាងសកើតរនស្សនសំចំណូលសរបងទុកសរចើនសពកាាង
ចំណាយសលើរសរមាងអភិវឌណន៍ស្សងគម។ ការសរជើស្សសរ ើស្សយកររមូស្សនសំខបបសនេះ (ផថល់អនុោស្សន៍សោយ
ធនាគ្មរពិភពសលាក) កបុងកាលៈសទស្សៈរបសទស្សរតូវការការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័ននយ៉ោងខាល ំងរតូវរនទទួល
រងនូវការរេិះរន់ថារនបងើឲ្យមានភាពរកីរកែពស់្សសៅកបុងរបសទស្ស។ ភាពរកីរកសទើបខតរនចប់ធាល ក់ចុេះសៅ
សរកាយឆ្ប ំ២០០៧ខតប៉ោុសណាត េះ រឺសៅសពលរោឌ ភិរល (ជំក់ស់្សនឹងអនុោស្សន៍របស់្សធនាគ្មរពិភពសលាក) 
បសងើើនការចំណាយសោយសរបើររស់្សហិរញ្ដបផក់នពីចំណូលសរបង20។ រួរកត់ស្សមាគ ល់ថា ការររប់ររងចំណូល
ខផអកតាមសគ្មលការណ៍ចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម នមានការស្សនមត់ថាកតាថ ដនទសទៀត (ដូចាការចំណាយ
របស់្សរោឌ ភិរលនិងទំហំរបាជន) សៅសថរ ខដលារបការមិនពិតសៅកបុងរបសទស្សទីម័រខាងសកើត។ របសទស្ស
សនេះមានកំសណើ នរបាជនែពស់្សាងសរសៅសលើពិភពសលាក (៤,៧%) នឹងអាចប៉ោេះ ល់យ៉ោងខាល ំងសៅសលើ         
ការចំណាយរបស់្សរដឌកបុងវស័ិ្សយសុ្សខាភិរលនិងអប់រសំរៀងរាល់ឆ្ប ំ។  

៦.៧ បទពិសោធន៍ 
 ការររប់ររងចំណូលសរបងសៅរបសទស្សទីម័រខាងសកើតរនផថល់នូវសមសរៀនយ៉ោងសហ្គចណាស់្សចំនួនបី
ស្សរមាប់បណាថ របសទស្សសទើបទទួលរនចំណូលធនធានសរចើន។ ទី១ យនថការស្សមាហរណកមមមូលនិធិសរបង
ាមួយថវកិារដឌមានភាពចាស់្សលាស់្សនិងមានលកខណៈ យស្រស្សួលស្សរមាប់ឲ្យោធារណៈជននិងស្សងគម      
សីុ្សវលិ យយល់និង យស្រសួ្សលកបុងការរតួតពិនិតយតាមោន។ របសទស្សស្សមផូរធនធានដនទសទៀតរនអនុវតថ  
ររមូខដលមានលកខណៈស្សមុរោម ញាងសនេះខាល ំងណាស់្សខដលាកតាថ រារាងំដល់ការររប់ររងចំណូលសរបងឲ្យ
មានរបសិ្សទនភាព។ ទី២ ការចំណាយថវកិាចំណូលសរបងសៅទីម័រខាងសកើតរនប ិញថារុណភាពោទ ប័នរឺ
ាកតាថ ចំរច់សដើមផីធានាឲ្យមានការសរបើររស់្សធនធានហិរញ្ដវតទុរនរតឹមរតូវ។ សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី សៅសពល
រនផលចំសណញពីការអភិវឌណសហោឌ រចនាស្សមព័នននិងការអប់រមំានករមិតែពស់្សសនាេះរបសទស្សមួយមិនរួរស្សនសំ
លុយទុកសរចើនសពកស្សរមាប់មនុស្សសជំនាន់សរកាយសទ។ ទី៣ សររតូវកំណត់និយមន័យពីរបភពចំណូលសរបង
នីមួយៗឲ្យរនចាស់្សលាស់្សនិងទូលំទូលាយសដើមផីសចៀស្សផុតពីការ ល្ តឱកាស្សសកងផលចំសណញនានា។  

 

                                                           
20 New York Times (2011). ពិនិតយសឡើងវញិសោយរកមុស្សវនករ (រកុមវយតនមលឯករាជយខដលរាយការណ៍ផ្ទធ ល់សៅឲ្យរកុមរបឹកានាយក
ធនាគ្មរពិភពសលាកស្សរមាប់ចសនាល េះឆ្ប ំ២០០០ែល់២០១០) ានចងែុលបង្ហា ញថាគត្រមូសនសំននោះគឺជាបញ្ហា ែ៏ធំមួយ។  
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ឧបស្សមព័នន 

របូមនថរណនាចំណូលនិរនថរភាពរ៉ោ ន់ោម ន 

           [    ∑
    

      

 

   

] 

 

ខដល 

Pt ាតនមលចំណូលសរបងសៅកបុងមូលនិធិសរបងរិតរតឹមបំណាច់ឆ្ប ំចស់្ស (រិតតាមតនមលសថរ) 

Ti ាចំណូលសរបងខដលរោឌ ភិរលរពឹំងទុក (ដកនថលសដើមផលិតកមមសចញ) ស្សរមាប់រយៈសពល i (រិតតាមតនមល
សថរ) 

r ាអរតាអបផហ្គរយកតាមអរតាការររក់របស់្សមូលប័រតរោឌ ភិរល និង 

n ាចំនួនឆ្ប ំរហូតដល់អាជីវកមមសរបងរតូវបញ្ច ប់ 
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ជំពូក ៧ 
របសទស្សសវៀតណាមៈ សៅផលូវបំខបក 

 

 

 

 

  

៧.១ សស្សចកថីសផថើម 
 កាលពីពីរទស្សវតសរក៍នលងសៅ សវៀតណាមរនជរមុញការ ររកុរកនិងសធវើអាជីវកមមសលើវស័ិ្សយសរបងនិង    
ឧស្សម័ននិងរនកាល យារបសទស្សផលិតសរបងនិងឧស្សម័នមួយយ៉ោងសំ្សខាន់សៅអាសីុ្សអាសរបយ៍។ ប៉ោុខនថ                 
ការរកីលូតលាស់្សសស្សដឌកិចចនិងឧស្សាហូបនីយកមមយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្សរបស់្សរបសទស្សក៏រនជរមុញឲ្យតរមូវការ
ថាមពលកបុងស្រសុ្សកមានការសកើនសឡើងផងខដរ។ សវៀតណាមទទួលរនកំសណើ នាមធយម៧,២%កបុងរយៈសពល
១០ឆ្ប ំចុងសរកាយ (World Bank Database)។  

 របសទស្សសវៀតណាមអាចផថល់សមសរៀនលអៗ ស្សរមាប់កមពុាសោយសយងសលើសហតុផលមួយចំនួន។ ទី១       
សវៀតណាមរឺារបសទស្សកំពុងអភិវឌណមួយខដលមាន ផស្សស្ស ស្សរមាប់របាជនមាប ក់មិនសលើស្សពីកមពុាសរចើន
សទ។    ទី២ សវៀតណាមរឺារបសទស្សជិតខាងខដលមានស្សមតទភាពោទ ប័នសៅសែាយសៅសឡើយ។ ទី៣ ចំណូល
សរបងនិងឧស្សម័នមិនមានចំខណកធំសៅកបុងសស្សដឌកិចចអាចរបហ្គក់របខហលគ្មប សៅសពលកមពុាចប់សផថើមទទួល
រនចំណូលពីវស័ិ្សយសរបង។  

៧.២ ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម 
 សវៀតណាមរឺារបសទស្សមួយយ៉ោងសំ្សខាន់ខដលផគត់ផគង់សរបងសៅ ឧស្សម័នធមមាតិ និងធយូងថមសៅឲ្យ       
ទីផារកបុងតំបន់និងទីផារកបុងស្រសុ្សក។ ស្សកមមភាពរកុរកខរ ៉ោរនចប់សផថើមភារសរចើនតំាងពីសវៀតណាមមាន          
ការបរងួបបរងួមគ្មប សឡើងវញិ។ សៅឆ្ប ំ១៩៨៧ ចាប់វនិិសយរបរសទស្សរនសបើកក់វ រោវ រមន៍វនិិសយរិន
បរសទស្សកបុងឧស្សាហកមមខរ ៉ោផងខដរ។ ផលិតកមមសរបងនិងឧស្សម័នធមមាតិរបស់្សសវៀតណាមរនសកើនសឡើងយ៉ោង
ឆ្ប់រហ័ស្សចប់តំាងពីចុងទស្សវតសរឆ៍្ប ំ១៩៩០ និងរនសរបើររស់្សកំ់ងស្រសុ្សងស្សរមាប់ផគត់ផគង់ឲ្យទីផារកបុងស្រសុ្សក
ខដលមានការសកើនសឡើងយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្ស។ ឧក់ហរណ៍ ផលិតកមមសរបងសៅរនសកើនពីរបខហល៥០.០០០     
រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ១៩៩០ដល់ករមិតែពស់្សបំផុត៤០០.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃកបុងឆ្ប ំ២០០៤ មុនធាល ក់ចុេះ
មករតឹម៣០០.០០០រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃសៅឆ្ប ំ២០១១។ ទនធឹមគ្មប សនេះ របខហលមួយភារបីននផលិតកមមស្សរបុ
រតូវរននំាសចញ ប៉ោុខនថសវៀតណាមរនកាល យារបសទស្សនំាចូលសុ្សទនចប់ពីឆ្ប ំ២០១០។  

នផធដីៈ៣៣១ ២១០ រម២ 

របាជនស្សរបុៈ ៩០ លាននាក់  
ផស្សស្សៈ ១២៣  ន់លាន ដុលាល រអាសមរកិ 

ចំណូលមធយមកបុងរបាជនមាប ក់ៈ ១ ៣៧៤ដុលាល រអាសមរកិ 
ផលិតកមមសរបងៈ ៣១៨.០០០ រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ (២០១១) 
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 បចចុបផនបសនេះសវៀតណាមរឺារបសទស្សខដលមានសរបងបរមុងសរចើនាងសរលំោប់ទី៣សៅកបុងតំបន់
អាសីុ្សរ៉ោ សីុ្សហវិក រឺបនាធ ប់ពីចិននិងឥណាឍ ។ រិតរតឹមខែមករា ឆ្ប ំ២០១២ សវៀតណាមមានសរបងបរមុងស្សរបុ
ចំនួន៤,៤ ន់លានរខរ ៉ោលសធៀបសៅនឹង០,៦ ន់លានរខរ ៉ោលសៅឆ្ប ំ២០១១21។ សវៀតណាមមានឧស្សម័ន       
ធមមាតិបរមុងចំនួន២៤.៧០០ ន់លានហវូតរូប។ ឧស្សម័នធមមាតិបរមុងរនសកើនខាល ំងចប់តំាងពីឆ្ប ំ២០០៧
សោយោរសគ្មលនសយរយមុតមំាកបុងការក់ក់ក់ញវនិិសយរនិងការរកុរក។ សោយោរការរកុរកសៅកំពុង
បនថ សហើយខដនស្សមុរទរបស់្សសវៀតណាមសៅមិនក់ន់រកអស់្សសៅសឡើយ តួសលែខាងសលើសនេះអាចនឹងសកើនសឡើង
ខថមសទៀតសៅសពលអនារត។ សយងតាម EITI (2011) សរបងនិងឧស្សម័នបរមុងរបស់្សសវៀតណាមអាចសធវើអាជីវកមម
រនកបុងរយៈសពល៣០ឆ្ប ំសៅមុែសទៀត។ កបុងន័យសនេះ សវៀតណាមរួរពរងឹងស្សកមមភាពរកុរករបស់្សែលួនខថម
សទៀតសដើមផីបសងើើនធនធានបរមុងស្សរមាប់ការអភិវឌណយូរអខងវង។  

របូទី៧.១ ផលិតកមមសរបង (០០០ រខរ ៉ោលកបុងមួយនថៃ) 

 
របភពៈ EIA International Energy Statistics 

 ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមសៅសរៀតណាមសដើរតួនាទីយ៉ោងសំ្សខាន់សៅកបុងសស្សដឌកិចច រមួចំខណកធំសៅ
កបុងថវកិារដឌ និងការអភិវឌណសស្សដឌកិចចស្សងគម។ ាមធយមឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមរមួចំខណករបខហល២៥%
ននថវកិារដឌពីឆ្ប ំ២០០០ដល់២០០៨។ វក៏ារបភពរកចំណូលរបិូយប័ណតបរសទស្សយ៉ោងសំ្សខាន់មួយខដលជួយ
រកាសស្សទរភាពសស្សដឌកិចច។ ាក់ខស្សថងតនមលននការនំាសចញសរបងរនសកើនពីតិចាង១ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ
១៩៩១ដល់១០ ន់លានដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០១២។  

 ការអភិវឌណឧស្សម័នរទង់រក់យធំខផអកសលើធនធានកបុងស្សមុរទរនចប់សផថើមកាលពីឆ្ប ំ១៩៩៥សោយមាន
ការផលិតឧស្សម័នសចញពីតំបន់សរបង Bach Ho ។ ផលិតកមមឧស្សម័នធមមាតិរនសកើនសឡើងខាល ំងចប់ពីឆ្ប ំ២០០០
និងរនសកើនដល់២៩០.០០០ ន់លានហវូតរូបសៅឆ្ប ំ២០១១។ បចចុបផនបសវៀតណាមរឺារបសទស្សមានឧស្សម័ន

                                                           
21 សយងតាមទស្សសនាវដថី សរបងនិងឧស្សម័ន (2012) 
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ធមមាតិររប់រគ្មន់ស្សរមាប់ផគត់ផគង់តរមូវការកបុងស្រសុ្សកសោយែលួនឯង។ ផលិតកមមឧស្សម័នភារសរចើនសៅ            
សវៀតណាមរតូវរនខកនចបនិងបនាធ ប់មកបញ្ជូ នសៅវស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិងអបកសរបើររស់្សថាមពលចុងសរកាយ។  

របូទី៧.២ ការនំាសចញនិងនំាចូលសរបង 

 
របភពៈ World Economic Outlook (October 2012) 

 

របូទី៧.៣ ផលិតកមមឧស្សម័នធមមាតិ 

 
របភពៈ EIA International Energy Statistics 
 ចំណូលពីសរបងសៅមានចំខណកាង២០%ននថវកិារដឌស្សរបុស្សរមាប់រយៈសពល១០ឆ្ប ំ (ពីឆ្ប ំ២០០០ 
ដល់ឆ្ប ំ២០១០)។ ចំណូលរនសកើនរហូតដល់៣០%សៅឆ្ប ំ២០០៦ ប៉ោុខនថរនចុេះមករតឹម១០%ននថវកិារដឌសៅ
ឆ្ប ំ២០១០។ សបើរិតាភាររយនន ផស្សស្ស ចំណូលសរបងរួមចំខណករនតិចាង១០%សៅចសនាល េះឆ្ប ំ       
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២០០០-០៦ និងតិចាង៥%ចប់ពីសពលសនាេះមក។ ារមួឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមសៅសវៀតណាមរនបនថ
រកីចសរមើនរពមគ្មប ាមួយនឹងយុទនោស្រស្សថឧស្សាហូបនីយកមមនិងទំសនើបភាវបូនីយកមម។ សក់េះាយ៉ោងណាក៏
សោយ សររពឹំងថាឧស្សាហកមមសនេះនឹងជួបបញិ្ញរបឈមាសរចើនសោយោរការថបថយចុេះសរបងនិងធយូងថម
បរមុងយ៉ោងឆ្ប់រហ័ស្ស។  

របូទី៧.៤ ចំណូលថវកិារដឌពីសរបងសៅ 

 
របភពៈ IMF Article IV (2000-2010) 
របូទី៧.៥ ចំណូលសរបង (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ World Economic Outlook (2012), EITI (2011). 
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៧.៣ ទរមង់និងដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 
 សវៀតណាមមានបំណងចង់កាល យាសស្សដឌកិចចទីផារឧស្សាហកមមមួយសៅឆ្ប ំ២០២០។ សស្សដឌកិចចរបស់្ស
សវៀតណាមឈរសលើការនំាសចញសរបងសៅ ផលិតផលស្សមុរទ និងការនំាសចញអងើរនិងកាសហវខដលភារសរចើន   
នំាសចញសៅស្សហរដឌអាសមរកិ ជប៉ោុន អូស្រោថ លី និងចិន។ ភាររយននវស័ិ្សយឧស្សាហកមមសៅកបុង ផស្សស្ស រន
សកើនាលំោប់ រឺសកើនពី២៤%សៅឆ្ប ំ១៩៩១ដល់៤០%សៅឆ្ប ំ២០១១។ ផធុយពីសនេះ ភាររយននកសិ្សកមមរន
ថយចុេះពី៤០%សៅឆ្ប ំ១៩៩១មករតឹម២០%នន ផស្សស្ស សៅឆ្ប ំ២០១១។ ទនធឹមគ្មប សនេះ ភាររយននវស័ិ្សយ         
សស្សវកមមស្សទិតសៅសថរចូលរមួចំខណករបខហល៤០%នន ផស្សស្ស។  

របូទី៧.៦ វស័ិ្សយសំ្សខាន់ៗរបស់្សសវៀតណាម 

 
របភពៈ World Development Indicator 

សវៀតណាមរនបនថអនុវតថកមមវធីិកំខណទរមង់សស្សដឌកិចចតំាងពីឆ្ប ំ១៩៨៦ សរកាមសគ្មលនសយរយ    
Doi Moi ខដលសផ្ទថ តសលើការររប់ររងសស្សដឌកិចចតាមខបបទីផារសស្សរ។ី ាលទនផល សវៀតណាមរនទទួល
កំសណើ នសស្សដឌកិចចរួរឲ្យកត់ស្សមាគ ល់កាលពីាងពីរទស្សវតសរក៍នលងសៅ។ សស្សដឌកិចចទទួលរនកំសណើ នរបខហល
៧,៥%សៅចសនាល េះឆ្ប ំ២០០០-២០០៧ មុនសពលថយចុេះបនថិចមករតឹមរបខហល៦%កាលពី៤ឆ្ប ំកនលងសៅ បនាធ ប់
ពីមានវបិតថិហិរញ្ដវតទុពិភពសលាកសៅឆ្ប ំ២០០៨។ កំខណទរមង់និងការខកលមអបរយិកាស្សធុរកិចចរនសធវើឲ្យ      
សវៀតណាមកាល យាទិស្សសៅមានការក់ក់ក់ញខាល ំងស្សរមាប់វនិិសយរទុនបរសទស្ស។  

 ាលទនផល អាយុរពឹំងទុករនសកើនពី៦៨ឆ្ប ំសៅឆ្ប ំ១៩៩៣ដល់៧៤ឆ្ប ំសៅឆ្ប ំ២០០៦។ ស្រស្សបគ្មប សនេះ     
ភាពរកីរករនថយចុេះពី៥៨%សៅឆ្ប ំ១៩៩៣មករតឹម១៤,៥%សៅឆ្ប ំ២០០៨។ វសិ្សមភាព (ស្សនធស្សសន៍ Gini) 

រនស្សទិតសៅសថរ ខដលសនេះបញ្ញជ ក់ថារបាពលរដឌទទួលរនសភារផលពីកំសណើ នសស្សដឌកិចចសស្សមើៗគ្មប ។  
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តារាង៧.១ សូ្សចនាករសស្សដឌកិចចស្សងគមសំ្សខាន់ៗ 
 ១៩៩៣ ១៩៩៨ ២០០២ ២០០៤ ២០០៦ ២០០៨ 
អាយុរពឹំងទុក ៦៨,០៩ ៧១ ៧២,៧៨ ៧៣,៤៣ ៧៣,៩៤ ៧៤,៣៩ 

ភាពរកីរក (%ននរបាជន) ៥៨,១០ ៣៧,៤០ ២៨,៩០ ១៩,៥០ ១៦ ១៤,៥០ 

ស្សនធស្សសន៍ Gin ៣៥,៦៨ ៣៥,៥២ ៣៧,៥៥ ៣៦,៨១ ៣៥,៧៥ ៣៥,៥៧ 

ររក់ឈបួលពីធនធានធមម
ាតិ (%នន ផស្សស្ស) 

១០,១១ ៥,៤៩ ៩,២៨ ១៣,៩០ ១៦,១៧ ១៤,៩៩ 

របភពៈ World Development Indicators (World Bank) 
 សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី សវៀតណាមកំពុងជួបបញិ្ញលំរកធំៗកបុងការបនថស្សសរមចរនកំសណើ នឆ្ប់រហ័ស្ស
សៅមុែសទៀត។ បញិ្ញរបឈមកំ់ងសនេះរមួមានអសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចខដលរនសធវើឲ្យរុណស្សមផតថិ          
របកួតរបខជងនិងដំសណើ រការសស្សដឌកិចចរបស់្សែលួនមានការថបថយចុេះ។ អសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចរបស់្សសវៀតណា
មមិនរតឹមខតាបញិ្ញរចបូករចបល់ស្សរមាប់រយៈសពលែលីប៉ោុសណាត េះសទ ប៉ោុខនថវាបញិ្ញទូកំ់ងរបព័ននសស្សដឌកិចចខដល        
បណាថ លមកពីកងវេះខាតការយល់ដឹងពីមូលោឌ នររឹេះននការអភិវឌណនិងកងវេះស្សមតទភាពាយុទនោស្រស្សថកបុង     
ការកោងរបព័ននអភិរលកិចចលអ22។ រួរកត់ស្សមាគ ល់ថាសស្សដឌកិចចសវៀតណាមមានការររបដណថ ប់ខាល ំងសោយ
ស្សហរគ្មស្សររប់ររងសោយរដឌ។ សក់េះបីាមានកំខណទរមង់អស់្សរយៈសពលពីរទស្សវតសរក៏៍សោយ ស្សហរគ្មស្ស
របស់្សរដឌធំៗសៅរមួចំខណកមួយភារបួនននឧស្សាហកមមរបស់្សសវៀតណាមសៅសឡើយនិងសៅបនថសរបើររស់្សាង
៥០%ននមូលនិធិវនិិសយររបស់្សរបសទស្ស។ ករណីស្សហរគ្មស្សរដឌកំ់ងសនេះ កមកវនិិសយរសៅកបុងវស័ិ្សយ
អចលនរទពយនិងហិរញ្ដវតទុសៅឆ្ប ំ២០០៧-០៨រឺាការសបើកឱកាស្សឲ្យមានការបសញ្ចញមូលនិធិថមីមួយខថម
សទៀតសៅឲ្យោជីវកមមកំ់ងសនេះខដលាបញិ្ញបងើឲ្យមានអសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។  

២. ៤ ការររប់ររងចំណូលសរបងនិងឧស្សម័ន 
 វស័ិ្សយសរបងសៅសវៀតណាមររបដណថ ប់ខាល ំងសោយរកុមហ៊ែុនសរបងនិងឧស្សម័នរបស់្សរដឌ (PetroVietnam)។ 
PetroVietnam ស្សទិតសៅសរកាមស្សមតទកិចចរបស់្សរកសួ្សងឧស្សាហកមមនិង ណិជជកមម។ សក់េះាយ៉ោងសនេះកថី
ឧស្សាហកមមសរបងនិងឧស្សម័នាប់ ក់ព័នននឹងោទ ប័នមួយចំនួនដូចមានបញ្ញជ ក់សៅកបុងតារាង៧.២។  

តារាង៧.២ ោទ ប័ន ក់ព័នននឹងឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមសៅសវៀតណាម 

រកសួ្សង ការទទួលែុស្សរតវូ 
រកសួ្សងធនធានធមមាតិនិងបរោិទ ន ផថល់សយបល់ឲ្យរោឌ ភិរលស្សថីពីការររប់ររងធនធាន      

ធមមាតិនិងការការ របរោិទ ន។ សលើកសំ្សសណើ ពីយនថការ
និងសគ្មលនសយរយក់ក់ទងសៅនឹងការរកចំណូលពី        
ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមជូនរោឌ ភិរលនិងរកសួ្សង     
ោមី។ 

                                                           
22

 សវៀតណាមៈ បញិ្ញរបឈមមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចនិងមាគ៌្មសៅរកភាពរកុសរឿង ២០១០។  
http://www.eastasiaforum.org/2010/11/18/vietnam-macroeconomic-challenges-and-the-road-to-prosperity/ 
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រកសួ្សងឧស្សាហកមមនិង ណិជជកមម ររប់ររងមុែ ររបស់្សរដឌក់ក់ទងនឹងឧស្សាហកមម       
និស្សារណកមម រមួមានសគ្មលនសយរយថាមពល   
 ណិជជកមម និងការរបកួតរបខជង។  

រកសួ្សងខផនការនិងវនិិសយរ ផថល់សយបល់ឲ្យរោឌ ភិរលស្សថីពីយុទនោស្រស្សថនិងខផនការ
អភិវឌណន៍ស្សរមាប់ឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម ក៏ដូចា      
ការវនិិសយរកបុងស្រសុ្សកនិងសរៅស្រស្សុកសៅកបុងឧស្សាហកមម
និស្សារណកមម។  

រកសួ្សងហិរញ្ដវតទុ របមូលពនន កនរម និងររក់ឈបួលដនទសទៀតពីឧស្សាហកមម
និស្សារណកមម។ ររប់ររងថវកិារដឌកបុងឧស្សាហកមម    
និស្សារណកមម និងររប់ររងចំណាយ។  

រណៈកមាម ធិការរបាជនសែតថ សដើរតួនាទីជំនួស្សឲ្យរដឌកបុងការររប់ររងស្សកមមភាពអាជីវកមម
ខរ ៉ោក៏ដូចាចំណូលសៅថាប ក់ស្សហរមន៍មូលោឌ ន។  

រកុមហ៊ែុន PetroVietnam រកុមហ៊ែុនរដឌខដលសធវើអាជីវកមមវស័ិ្សយសរបងនិងចុេះហតទសលខា
សលើកិចចរពមសរពៀងកបុងវស័ិ្សយសរបង វនិិសយរាមួយោខា
និងនដរូ និងសធវើអាជីវកមមសោយផ្ទធ ល់ស្រស្សបតាមចាប់នានា
របស់្សសវៀតណាមខដលរនកំណត់ចំណុចសៅស្សរមាប់ររក់
ចំសណញ។  

របភពៈ EITI (2011) 

 សោយោរសរបងរតូវរនចត់ទុកាឧស្សាហកមមធមមតាមួយដូចឧស្សាហកមមដនទសទៀតសៅរបសទស្ស
សវៀតណាម រាល់ការបង់ពនននិងកនរមសផសងៗរតូវបង់ចូលសៅកបុងថវកិារដឌនិងរកុមហ៊ែុនសរបងសវៀតណាមកបុងសនាេះ 
រមួកំ់ងនថលការ របរោិទ ននិងពននធនធានធមមាតិ។ រកុមហ៊ែុនសរបងរតូវបង់ពននមួយចំនួនសោយផ្ទធ ល់ដូចា
ពននសលើតនមលបខនទម ពននចំណូលបុរគល ពនននំាសចញនំាចូល ពននផលចំសណញោជីវកមម និងពននធនធាន       
ធមមាតិសៅឲ្យថវកិាាតិ។ ស្សរមាប់ករណីរបសទស្សសវៀតណាម ការពិនិតយសមើលការររប់ររងននលំហូរចំណូល
កំ់ងសនេះមានភាពចំរច់ាងពិនិតយសមើលការចំណាយ។  

 របូទី៧.៧ ប ិញពីរបសភទនិងលំហូររបស់្សចំណូលស្សរមាប់ថវកិាថាប ក់ាតិនិងថាប ក់មូលោឌ ន។ រាល់
កនរមសផសងៗនិងពននមួយចំនួនដូចាពននសលើការជួលដីកសិ្សកមម ឬ ដីមិនខមនកសិ្សកមមស្សរមាប់ការរកុរកខរ ៉ោរតូវ 
បង់ចូលសៅកបុងថវកិាមូលោឌ នស្សរមាប់ការ រអភិវឌណន៍មូលោឌ ន។ ពននដនទសទៀតដូចាពននសលើតនមលបខនទម 
ពននររក់ចំសណញោជីវកមម ពននចំណូលបុរគល និងពនននំាចូលនំាសចញរតូវបង់ចូលសៅកបុងថវកិាថាប ក់ាតិ
ខដលបនាធ ប់មករតូវវភិាជន៍សៅទូកំ់ងរបសទស្សសោយមានការអនុម័តពីរដឌស្សភា
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របូទី៧.៧ លំហូរចំណូលធនធាន 
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របភពៈ EITI (2011) 

 ចំស េះកនរមស្សរមាប់ការទិញព័ត៌មាន មួយចំខណករតូវចត់ខចងសោយរកុមហ៊ែុនសរបងសវៀតណាម រឯីចំខណកខដលសៅស្សល់រតូវបង់សៅឲ្យថវកិាថាប ក់
ាតិ។ ស្រស្សសដៀងគ្មប សនេះ ផលចំសណញសរកាយសពលបង់ពននរចួ រតូវខបងខចកមួយចំខណកឲ្យសៅរកុមហ៊ែុនសវៀតណាម សហើយចំខណកខដលសៅស្សល់រតូវរនសៅ
ថវកិាាតិ។ EITI (2011) មានព័ត៌មានលមអិតប ិញពីការខបងខចកផលចំសណញកំ់ងសនេះកបុងចំសណាមភារីខដល ក់ព័ននកំ់ងអស់្ស។  

៧.៥ សតើសវៀតណាមសរបើររស់្សចំណូលធនធានយ៉ោងដូចសមថច? 
 វាការលំរកកបុងការសផធៀងផ្ទធ ត់ររមូចំណាយរបស់្សរដឌសៅនឹងចំណូលសរបងសោយោរឧស្សាហកមមសរបងរតូវរនចត់ទុកាឧស្សាហកមមមួយដូច
ឧស្សាហកមមដនទសទៀត និងសោយោរលំហូរចំណូលរបស់្សវស័ិ្សយសនេះហូរចូលសៅកបុងថវកិាថាប ក់ាតិដូចឧស្សាហកមមសផសងៗសទៀតខដរ។ សក់េះាយ៉ោងដូចសនេះ
ក៏សោយ ការពិនិតយសមើលពីររមូវនិិសយរោធារណៈនិងដំសណើ រការសស្សដឌកិចចារមួសៅខតាការ រមួយសំ្សខាន់។ 

 ាទូសៅពីរភារបីននចំណាយស្សរបុរបស់្សរដឌរតូវរនសរបើររស់្សសលើចំណាយចរនថ។ សក់េះាយ៉ោងដូចសនេះកថី ចំណាយមូលធនរនសកើនសឡើង៥%សៅឆ្ប ំ
២០០៩និង២០១០ ខដលាខផបកមួយននកញ្ច ប់ថវកិាស្សស្ គ េះស្សរមាប់កាត់បនទយផលប៉ោេះ ល់របស់្សវបិតថិហិរញ្ដវតទុពិភពសលាក។ កតាថ សនេះរនសធវើឲ្យឱនភាព
ោរសពើពននសកើនសឡើងសៅសរកាយឆ្ប ំ២០០៨ ខដលបងើឲ្យមានផលប៉ោេះ ល់សលើសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។ ទនធឹមសនេះ វនិិសយរដុលសៅសវៀតណាមររបដណថ ប់
ខាល ំងសោយវស័ិ្សយឯកជនខដលរមួចំខណកាង៦៦%ននវនិិសយរស្សរបុ។ 
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របូទី៧.៨ ចំណូលនិងចំណាយរបស់្សរដឌ (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ IMF article IV 
របូទី៧.៩ ការវនិិសយរ (%នន ផស្សស្ស) 

 
របភពៈ IMF Article IV. 
 សបើសធៀបសៅនឹងបណាថ របសទស្សសៅអាសីុ្ស សូ្សចនាករមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចសំ្សខាន់ៗសៅសវៀតណាមពំុទទួលរន 
លទនផលលអសទសៅប៉ោុនាម នឆ្ប ំចុងសរកាយសនេះ ាពិសស្សស្សកបុងកំឡុងសពលវបិតថិហិរញ្ដវតទុពិភពសលាកសៅឆ្ប ំ២០០៨។ 
អរតាអតិផរណារបស់្សសវៀតណាមសកើនដល់២៣%សៅឆ្ប ំ២០០៨មុនសពលថយចុេះមក៧,៥%សៅឆ្ប ំ២០០៩-១០។  
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ប៉ោុខនថអតិផរណារនសកើនសឡើងាថមីមថងសទៀតសៅឆ្ប ំ២០១១។ ទនធឹមគ្មប សនេះ តនមលរបស់្សលុយដុងសវៀតណាមរន   
ថយចុេះាបនថបនាធ ប់ កបុងសនាេះអរតាបថូរររក់សលើទីផាររនសកើនពី១៤.១០០ដុង/ដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០០សៅ១៦.៣០០       
ដុង/ដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០០៨ និង២០.៥០៩ដុង/ដុលាល រសៅឆ្ប ំ២០១១។ ការធាល ក់ចុេះតនមលលុយកបុងស្រសុ្សកសនេះរនសធវើឲ្យ
ប៉ោេះ ល់ដល់ទំនុកចិតថោធារណៈសលើលុយដុងនិងជរមុញឲ្យមានដុលាល ររបូនីយកមមសៅរបសទស្សសវៀតណាម។ ា
រមួ អសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចចសៅសវៀតណាមកាលពី១៤ឆ្ប ំកនលងសៅរឺសោយោរអតិផរណាែពស់្ស ឱនភាពថរកិា 
និង ណិជជកមមខាល ំង និងការរត់ទំនុកចិតថសលើរបិូយប័ណតកបុងស្រសុ្សក។  

របូទី៧.១០ ដំសណើ រការសស្សដឌកិចច 

 
របភពៈ IMF Article IV. 

៧.៦ បញិ្ញនិងការរបឈម 
 សយងតាម EITI (2011) ការរបមូលចំណូលពីសរបងនិងឧស្សម័ននិងការបង់ោច់ររក់សៅឲ្យថវកិារដឌមាន
តមាល ភាពរួរស្សមសោយោរមានយនថការរតួតពិនិតយតឹងរងឹសៅកបុងវស័ិ្សយសរបង។ ប៉ោុខនថសៅមានចំណុចមិន
ចាស់្សលាស់្សមួយចំនួនក់ក់ទងនឹងចំណូលពីឧស្សាហកមមសរបងនិងឧស្សម័ន។ ឧក់ហរណ៍ ដូចានថលស្សរមាប់         
ការទិញនិងការសរបើររស់្សព័ត៌មានសរបង នថលការ របរោិទ ន ររក់រ វ ន់ និងមូលនិធិទូក់ត់សរបង។ សយងតាម 

EITI (2011) តំបន់សរបងាសរចើនមិនរនោក់សដញនថលសទ ខដលាការសធវើឲ្យការរបមូលចំណូលពីររក់រ វ ន់មាន
ភាពមិនចាស់្សលាស់្ស។  

 កបុងករណីមូលនិធិទូក់ត់សរបងវញិ រកុមហ៊ែុនសរបងនិងឧស្សម័នរតូវដំកល់លុយមួយចំនួនទុកស្សរមាប់ទូក់ត់ 
សរបងសៅសពលបញ្ច ប់អាជីវកមម។ ប៉ោុខនថសបើសយងតាមររយការណ៍ EITI ឆ្ប ំ២០១១ ការសរបើររស់្សនិងការររប់ររង 
មូលនិធិសនេះពំុសូ្សវមានតមាល ភាពសទ។ សលើស្សពីសនេះ សរៅពីបញិ្ញក់ក់ទងនឹងការបង់នថលផលូវការនិងសរៅផលូវការរឺសៅ 
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មានបញិ្ញក់ក់ទងនឹងធនធានខដលទទួលរនពីស្សកមមភាពកបុងវស័ិ្សយខរ ៉ោ។ ឧក់ហរណ៍ សៅសពលោទ ប័នមួយ 
ទទួលរនអាាញ ប័ណតសធវើអាជីវកមមខរ ៉ោ រកុមហ៊ែុនសនាេះខបាមិនសធវើអាជីវកមមសទ ខតខបាលក់អាាញ ប័ណតសៅឲ្យ ោទ ប័
នសផសងមួយសទៀតស្សរមាប់សធវើអាជីវកមម។  

២.៧ បទពិសោធន៍ 
 សោយោរចំណូលសរបងមិនខមនារបភពចំណូលធំខតឯងស្សរមាប់ចំណូលថវកិារដឌសៅរបសទស្ស           
សវៀតណាម ចំណូលសនេះរតូវរនចត់ទុការបភពចំណូលធមមតាមួយខដលរតូវហូរចូលសៅកបុងថវកិារដឌ។ សក់េះា
យ៉ោងសនេះក៏សោយ មានភាពមិនចាស់្សលាស់្សមួយចំនួនស្សថីពីរបសភទនិងការររប់ររងចំណូលមួយចំនួនក៏ដូចា
មូលនិធិទូក់ត់សរបង។ វស័ិ្សយសរបងសៅសវៀតណាមររបដណថ ប់សោយស្សហរគ្មស្សរដឌ។ ប៉ោុខនថការឧបតទមភធនយ៉ោង
សរចើននឹងពំុស្សមសហតុផលរបស់្សរដឌសៅឲ្យស្សហរគ្មស្សរបស់្សរដឌសដើមផីកោងវស័ិ្សយសរបងឲ្យកាល យសៅាមូលោឌ ននិង
កមាល ំងជរមុញសស្សដឌកិចចមិនរតឹមខតបងើឲ្យមានការខបងខចកធនធានមិនស្សមស្រស្សបប៉ោុសណាត េះសទ ប៉ោុខនថខថមកំ់ងបងើ 
ការែូចខាតដល់ការចូលរមួនិងរុណស្សមផតថិរបកួតរបខជងរបស់្សវស័ិ្សយឯកជន។ ទនធឹមគ្មប សនេះ អសស្សទរភាពមា៉ោ រកូ      
សស្សដឌកិចច (សោយោរអតិផរណាែពស់្ស ឱនភាពថវកិានិង ណិជជកមមធំ និងការរត់ទំនុកចិតថសលើរបិូយប័ណតកបុង
ស្រស្សុក) រឺាលទនផលសចៀស្សមិនរចួខដលបណាថ លមកពីបញិ្ញក់ក់ទងនឹងការខបងខចកធនធានមិនស្សមស្រស្សប      
រុណស្សមផតថិរបកួតរបខជងសែាយ ការពឹងខផអកសលើកតាថ ខាងសរៅនិងធនធានធមមាតិ អំសពើពុករលួយ និង         
ភាពគ្មម នរបសិ្សទនភាពរបស់្សរោឌ ភិរល។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ជំពូក៨ 
សំ្សសយរ: សមសរៀនននការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ 

 

បណាថ របសទស្សមានចំណូលោរសពើពននពីធនធាននិស្សារណកមមជួបឧបស្សរគធំពីរ។ ឧបស្សរគទី១ រឺ
ក់ក់ទងនឹងបរមិាណចំណាយខដលរតូវចយស្សរមាប់ជំនាន់បចចុបផនបនិងជំនាន់សរកាយ។ ឧបស្សរគទី២  ក់ពនន័ថា
សតើសធវើដូចសមថចសដើមផីរកាសស្សទរភាពចំណាយរបស់្សរោឌ ភិរលនិងការ រសស្សដឌកិចចឲ្យរចួផុតពីភាពសឡើងចុេះននតនមល
និងចំណូលសរបង។ របសទស្សស្សមផូរធនធានរនពោយមសោេះស្រោយឧបស្សរគកំ់ងសនេះសោយអនុវតថររមូនន        
ការររប់ររងចំណូលសរបងសផសងៗ សដើមផបីសងើើតមូលនិធិស្សនសំ ឬ មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមម ឬ បសងើើតមូលនិធិស្សនសំ
ផងនិងមូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមផង។ 

ការសិ្សកាសនេះរនពិនិតយសមើលការររប់ររងចំណូលសរបងកបុងរបសទស្សចំនួនររំមួយសហើយលទនផលរន
ប ិញថា ចំណូលធនធានធមមាតិអាចររប់ររងរននិងអាចសរបើររស់្សឲ្យមានរបសយជន៍ស្សរមាប់ការអភិវឌណ
សស្សដឌកិចច។ សក់េះបីាយ៉ោងណាក៏សោយ សររតូវការការអនុវតថឲ្យរតូវចស ើ មននសគ្មលនសយរយមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច 
ោរសពើរពនន និងអរតាបថូរររក់ សដើមផីកាត់បនទយឥទនិពលជមៃឺហូឡង់និងធានាឲ្យមានសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។    
បទពិសោធន៍ននរបសទស្សកំ់ងររំមួយក៏រនប ិញពីភាពែុស្សគ្មប រវងសគ្មលបំណងសផសងៗននចំណាយនិង       
ការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ ឧបស្សរគសផសងៗ រចនាោទ ប័ន និងនិរនថភាពោរសពើពននសៅកបុងរបសទស្ស       
នីមួយៗ។ សក់េះាយ៉ោងណាកថី ក៏មានសមសរៀនសំ្សខាន់ៗាសរចើនខដលអាចសរៀនសូ្សរតពីរបសទស្សកំ់ងសនេះរន។  

កោងស្សមតទភាពោទ ប័ន 

រុណភាពននោទ ប័នមានទំនាក់ទំនងផ្ទធ ល់នឹងការសរបើររស់្សចំណូលឧស្សាហកមមនិស្សារណកមមនិង   
យុទនោស្រស្សថអភិវឌណន៍ាតិ។ ដំណឹងលអរឺថា ោទ ប័នអាចកោងរនសហើយសរ យចត់វធិានការណ៍សផសងៗសដើមផី
ការ រនិងសោេះស្រោយបញិ្ញក់ក់ទងសៅនឹងចំណូលធនធាន។ ឧក់ហរណ៍ កបុងរយៈសពល៧ឆ្ប ំងចុងសរកាយ      
អាខស្ស៊ែនបហសង់និងហ្គគ ណារនកោងនិងពរងឹងោទ ប័ន សហើយរនររប់ររងចំណូលធនធានយ៉ោងរបសស្សើរ។ 
ទនធឹមសនេះ បទពិសោធន៍ពីរបសទស្សាសរចើនក៏រនប ិញថា តមាល ភាពនិងរណសនយយភាពក៏ាកតាថ សំ្សខាន់ខដរ។ 
របសទស្សដូចា     បូោវ ណា (ផលិតសពរជ) ឈីលី (ផលិតសំ្សណ) និងមា៉ោ សឡសីុ្ស (ផលិតសរបង) រនផថល់ររមូថាសតើ
តមាល ភាពនិងរណសនយយភាពអាចជួយឲ្យមានការររប់ររងខដលមានរបសិ្សទនភាពយ៉ោងណា (សូ្សមសមើល ការសិ្សកា
របស់្សសលាក Stevens 2006។ 

សៅកបុងរបសទស្សខដលអនុវតថរបបោរសពើពននសក់ល ដូចារបសទស្សសវៀតណាមនិងនីសហសរយី៉ោ  របសភទនន
ចំណូលរតូវបញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់្សនិងមាននិយមន័យចាស់្សលាស់្ស។ ឧក់ហរណ៍ សៅរបសទស្សនីសហសរយី៉ោមានអណថូ ង
សរបងាសរចើនខដលមានរកុមហ៊ែុនសរបងសផសងៗទទួលរនកិចចស្សនោែុស្សៗគ្មប  សហើយរកុមហ៊ែុនកំ់ងសនេះសធវើ           
ការបង់លុយសៅោទ ប័នាសរចើន។ រចនាស្សមព័នថោរសពើពននដ៏ស្សមុរោម ញខបបសនេះរននំាឲ្យមានការលំរកកបុង           
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ការររប់ររង សហើយសូ្សមផីខតស្សភានិងស្សងគមសីុ្សវលិក៏ពិរកនឹងតាមោនខដរ។ បខនទមសលើភាពស្សមុរោម ញសនេះ 
ចំណូលសរបងសៅកបុងរបសទស្សដូចានីសហសរយី៉ោ និងអាខស្ស៊ែនបហសង់ខតងខតឆលងកាត់ោទ ប័នសរចើនមុននឹងចូលដល់
រណនីរបស់្សរដឌ។ ភាពស្សមុរោម ញខបបសនេះអាចបសងើើតឱកាស្សស្សរមាប់ការសរបើររស់្សែុស្សនិងការរត់បង់ចំណូល។ 

អនុវតថយុទនោស្រស្សថអភិវឌណន៍រយៈសពលខវងនិងមធយម 

ការសិ្សកាសៅសលើ៦របសទស្សខាងសលើរនប ិញថា ការររប់ររងលអអាស្រស័្សយសលើរុណភាពននចំណាយ
ោរសពើពនននិងនិរនថរភាពននសគ្មលនសយរយោរសពើពននររប់ជំនាន់។ ារមួ ដូចការសិ្សការបស់្សមូលនិធិ          
របិូយវតទុអនថរាតិ IMF (2011) រនប ិញខដរសនាេះ យុទនោស្រស្សថអភិវឌណន៍មានស្សមាស្សភាពសំ្សខាន់បី (១) ចស ើ ម
វនិិសយរោធារណៈខដលស្សមរមយនឹងលកខែណឍ កបុងស្រស្សុក (២) រកបែ័ណឍ សគ្មលនសយរយសស្សដឌកិចចសដើមផីសលើក
កមពស់្សវស័ិ្សយឯកជន និង(៣) រកបែ័ណឍ នសយរយសដើមផីធានាឲ្យមាននីតិរដឌនិងសស្សទរភាពមា៉ោ រកូសស្សដឌកិចច។ 

កបុងបរបិទសនេះ ចំណូលធនធានរួរខតសរបើសដើមផីការវនិិសយរោធារណៈាាងការចំណាយឯកជន។ 
ស្សរមាប់របសទស្សមានររក់ចំណូលក់ប សគ្មលសៅរឺរតូវក់ញយករបសយជន៍ពីចំណូលធនធានសដើមផីបំសពញ
តរមូវការាមូលោឌ ន ដូចាសហោឌ រចនាស្សមព័នន សស្សវអប់រ ំនិងសុ្សខាភិរល។ ស្សរមាប់របសទស្សមានចំណូលមធយម 
សគ្មលសៅរឺរតូវសរបើររស់្សចំណូលសដើមផីអភិវឌណសចញពីសស្សដឌកិចចជនបទខផអកសលើធនធានសៅាសស្សដឌកិចចទីរកុង
ខផអកសលើធនធានមនុស្សសនិងចំសនេះដឹង។  ារមួ យុទនោស្រស្សថខាងសរកាមសនេះរតូវរនសរជរមុញឲ្យអនុវតថ: 

 កាត់បនទយឲ្យរនក់បនូវហ្គនិភ័យជមៃឺហូឡង់។ សររួរសរៀបចំសគ្មលនសយរយសដើមផីធានាថាចំណូល
ធនធានធមមាតិរតូវរនវនិិសយរសដើមផីជរមុញស្សមតទភាពផលិតននសស្សដឌកិចចកបុងស្រសុ្សកខដលជួយសលើក
កមពស់្សការផលិតននវស័ិ្សយមិននំាសចញ។   

 សលើកតសមើើងកំសណើ នសស្សដឌកិចចរយៈសពលែលីនិងមធយម។ ចំណូលធនធានរួរវនិិសយរសលើខផបក                 
សហោឌ រចនាស្សមព័នន សុ្សខាភិរល និងអប់រ។ំ  

 ជរមុញអភិរលកិចចលអ។ តមាល ភាពនិងរណសនយយភាពននរបភពនិងការសរបើររស់្សចំណូលធនធានក៏ដូច
ាចំណូលរពឹំងទុកសៅសពលអនារត។  

 សរៀបចំយុទនោស្រស្សថរចកសចញ។ សោយោរធនធាននឹងែសត់អស់្ស សររតូវសរៀបចំខផនការសដើមផីជំនួស្សរបភព
ចំណូលខដលរនមកពីធនធានធមមាតិ។  

 វយតនមលសគ្មលនសយរយារបចំ។ ចំណូលធនធានអាចសឡើងចុេះខាល ំង។ ដូសចបេះ សររតូវការចស ើ មមួយ
ននសគ្មលនសយរយោរសពើពនន របិូយប័ណតនិងអរតាបថូរររក់ដ៏លអមួយ សដើមផីទប់ទល់ភាពសឡើងចុេះនន
ចំណូលសរបងនិងផលិតភាពននចំណូលមិនខមនធនធាន។  
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សរជើស្សសរ ើស្សររមចំូណាយសោយខផអកសលើករមិតននការអភិវឌណនិងស្សមតទភាពោទ ប័ន 

ររមចំូណាយកំ់ងបួនខដលរនប ិញសៅជំពូក១និងរនឆលុេះបញ្ញច ំងកបុងរបសទស្សនីមួយៗមាន           
រុណស្សមផតថិនិងរុណវបិតថិសរៀងៗែលួន អាស្រស័្សយសលើករមិតននសស្សដឌកិចចនិងរុណភាពោទ ប័នកបុងរបសទស្សសនាេះ។    
បទពិសោធន៍សារជ័យរនប ិញថា ការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិរតូវផារភាជ ប់និងស្សមស្រស្សបាមួយ 
ដំសណើ រការអភិវឌណន៍ សហើយរតូវមានតុលយភាពរវងចំណាយនិងស្សនសំ។ ររមនីូមួយៗមានរុណស្សមផតថិនិង        
រុណវបិតថិសៅតាមករមិតននការអភិវឌណសស្សដឌកិចចនិងរុណភាពននោទ ប័នសៅកបុងរបសទស្សនីមួយៗ។ ដូសចបេះ           
ការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិសៅកបុងរបសទស្សនីមួយៗរតូវស្សរមបសៅនឹងដំសណើ រការអភិវឌណសោយសរ ើស្ស
យកររមមួូយឲ្យរនរតឹមរតូវ។ ស្សរមាប់របសទស្សអភិវឌណន៍ដូចារបសទស្សន័រខវស្សខដលមានធនធានមនុស្សសនិង    
សហោឌ រចនាស្សមព័ននសហើយស្រោប់ ជសរមើស្សលអបំផុតរឺរតូវស្សនសំរទពយហិរញ្ដវតទុសដើមផីរា៉ោ ប់រងចំណាយររក់សបៀវតសកបុង    
រយៈសពលខវង។ ស្សរមាប់របសទស្សចំណូលក់ប វរបខហលារបសស្សើរាងកបុងការខរបកាល យចំណូលសរបងឲ្យសៅា
ធនធានមនុស្សសនិងសហោឌ រចនាស្សមព័ននតាមរយៈការវនិិសយរស្សធារណៈសលើវស័ិ្សយសុ្សខាភិរល អប់រ ំនិង           
សហោឌ រចនាស្សមព័នន។ ដូចខដលសលាក ហិតទីនិងអារសី្សធី (Heuty and Aristi 2009) រនអេះអាង “ររមូបកសីកបុងនដា 
ររមូខដលគ្មម នការពិតស្សរមាប់របសទស្សកំពុងអភិវឌណ” ។ ពួកគ្មត់ក៏រនអេះអាងថា របសទស្សកំពុងអភិវឌណរួរស្សមលឹង
សមើលពីជំហ្គនខដលន័រខវស្សរនសដើរកបុងរយៈសពលពីរទស្សវតសបនាធ ប់ពីរបសទស្សសនេះរនរកសឃើញសរបងសៅឆ្ប ំ
១៩៦៩។ ន័រខវស្សមិនរនបសងើើតមូលនិធិសរបងសទរហូតដល់ឆ្ប ំ១៩៩០ សហើយមុនសនាេះ របសទស្សន័រខវស្សរនបសងើើត
ការចំណាយោរសពើពននសោយសផ្ទថ តសលើការអប់រនិំងឧស្សាហកមមកបុងស្រសុ្សកខដលមានអនុភាព។ 

បសងើើតមូលនិធិធនធានធមមាតិ 

ការសិ្សកាពីរបសទស្សកំ់ង៦រនប ិញថា មូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមមពិតារនជួយពរងឹងរបសិ្សទនភាព
សគ្មលនសយរយោរសពើពននសោយសធវើឲ្យការចំណាយថវកិាាតិពំុសូ្សវប៉ោេះ ល់សោយចំណូលធនធានសទ។ 
វតថមានននមូលនិធិសរបងក៏រនជួយកាត់បនទយសំ្ស ធចំណាយសោយបខងវរចំណូលធនធានធមមាតិមួយខផបក
សចញពីថវកិា ាពិសស្សស្សកបុងសពលខដលតនមលសរបងសឡើងែពស់្ស។ សៅសពលមានស្សមតទភាពស្រសូ្សបយកនិងស្សមតទភាព
ោទ ប័នសែាយដូចាសៅរបសទស្សទីម័រខាងសកើតាសដើម  ការវនិិសយរមូលនិធិធនធានមួយខផបកសៅបរសទស្សក៏អាច
កាត់បនទយសំ្ស ធអតិផរណារនមួយខផបក។ សក់េះាយ៉ោងណាកថី សៅអាខស្ស៊ែនបហសង់ បទពិសោធន៍នន               
ការររប់ររងមូលនិធិសរបងពំុសូ្សវរនទទួលសារជ័យធំសធងសទសោយោរមានការដកោច់ររក់សចញពីមូលនិធិ
សរបង ខដលការដកសនេះែុស្សពីសគ្មលសៅស្សនសំរបស់្សមូលនិធិ។  

សក់េះបីាយ៉ោងណាកថី បទពិសោធន៍ននរបសទស្សអាខស្ស៊ែនបហសង់ នីសហសរយី៉ោ  ហ្គគ ណា និងទីម័រខាងសកើត 
រនប ិញថា មូលនិធិធនធានធមមាតិមិនអាចជំនួស្សការររប់ររងោរសពើពននលអរនសទ។ សហតុដូសចបេះ មូលនិធិ
ធនធានធមមាតិខតងទទួលសារជ័យសៅរបសទស្សខដលមានវន័ិយោរសពើពននចាស់្សលាស់្សនិងការររប់ររងមា៉ោ រកូ
សស្សដឌកិចចដ៏របុងរបយ័តប។  
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កមពុានិងការសិ្សកាបខនទម 

ថាសតើរួរររប់ររងនិងសរបើររស់្សចំណូលធនធានធមមាតិយ៉ោងណាសដើមផឲី្យរនរបសយជន៍ដល់មនុស្សស
ររប់ជំនាន់រឺាសំ្សណួរដ៏សំ្សខាន់ខដលរបសទស្សស្សមផួរធនធានដូចកមពុារតូវសឆលើយមុននឹងទទួលរនចំណូល
ធនធានធមមាតិ។ សំ្សណួរសនេះរតូវខតរិតនិងសឆលើយាមុនឲ្យរនលអរបសិ្សនសបើកមពុាចង់សចៀស្សវងពីបណាថ ោរ 
ធនធានធមមាតិ។ សៅកបុងន័យសនេះ ការសរៀនសូ្សរតនិងខស្សវងរកររមូររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិក់ន់សពល
សវលានិងមានោរៈសំ្សខាន់។ 

សដើមផីផថល់អនុោស្សន៍សគ្មលនសយរយស្សថីអំពីររមូស្សនសំនិងចំណាយ សររតូវសិ្សកាឲ្យរនាក់លាក់អំពី         
លកខណៈស្សមផតថិននរចនាស្សមព័ននសស្សដឌកិចចកមពុា ដំសណើ រការថវកិាាតិ និងតរមូវការស្សងគមនិងសហោឌ រចនាស្សមព័នន ។ 
សររតូវសធវើការវភិារសីុ្សជសរៅមួយអំពីកមពុាសដើមផីផថល់អនុោស្សន៍ ថាសតើកមពុារួរចយសលើអវីនិងចំនួនប៉ោុនាម ន។ 
សក់េះបីាយ៉ោងណាកថី សោយខផអកសលើការសិ្សកាអំពីរទឹស្សថីនិងការអនុវតថសៅកបុងរបសទស្សមួយចំនួន សយើងអាចផថល់        
អនុោស្សន៍រនថា៖ 

 បសងើើតតុលយភាពរតឹមរតវូននការស្សនសនិំងចំណាយតាមរយៈការបសងើើតមូលនិធិសរបង។ ាការពិត មាន   
សហតុផលស្សមស្រស្សបស្សរមាប់កមពុាកបុងការចំណាយសោយោររបសទស្សសនេះរតូវការការអភិវឌណសស្សដឌកិចច
និងស្សងគមយ៉ោងខាល ំង។ ប៉ោុខនថ កមពុាក៏មានសហតុផលស្សរមាប់ស្សនសំទុកចំណូលមួយខផបក យ៉ោងសហ្គច
ណាស់្សសដើមផីសធវើឲ្យមានសស្សទរភាពោរសពើពនននិងសស្សដឌកិចច សរ េះស្សមតទភាពោទ ប័ននិងការរបមូលពននសៅ
របសទស្សសនេះសៅមានករមិត។ តាមអវីខដលសយើងយល់សឃើញ កមពុារួរពិចរណាររមូកំណត់ចំណូលសគ្ម
ល។ តាមររមូសនេះ រោឌ ភិរលអាចកំណត់ចំណូលមួយភារននចំណូលមធយមកបុងរយៈសពលបី ឬ ររំឆ្ប ំ
ចុងសរកាយ សហើយស្សនសំចំណូលខដលសលើស្សសៅកបុងមូលនិធិសស្សទរភាពនីយកមម។   

 សធវើឲ្យកិចចស្សនោសរបងកំ់ងអស់្សមានស្សថង់ោរខតមួយសដើមផកីាត់បនទយភាពស្សមុរោម ញននលំហូរចំណូល។  
កមពុារួរមានស្សថង់ោរខតមួយស្សរមាប់ររប់កិចចស្សនោសរបងកំ់ងអស់្ស ខដលអាចសធវើឲ្យមានភាព យស្រស្សួល
កបុងការតាមោនកិចចស្សនោនីមួយៗ។ ដូចរបសទស្សនីសហសរយី៉ោរនប ិញ សបើលំហូរចំណូលសរបងកាន់ខត
ស្សមុរោម ញ ឱកាស្សរត់បង់និងសលចធាល យចំណូលកាន់ខតមានសរចើន។ 

 បសងើើនស្សមតទភាពតាមោនការផលិត។ អាាញ ធរខដល ក់ព័ននរតូវទទួលរនការហវឹកហវឹនលអសដើមផីតាម
ោនការផលិតនិងការនំាសចញននវស័ិ្សយឧស្សាហកមមនិស្សារណកមម សបើពំុដូសចប េះសទ រោឌ ភិរលនឹងអាច
រតូវខតសជឿតួរសលែខដលរកុមហ៊ែុនរាយការណ៍ឲ្យ។  

 ខចកតួនាទីរវងភាប ក់ ររដឌខដល ក់ព័ននឲ្យរនចាស់្សលាស់្ស។ ភាប ក់ ររដឌខដល ក់ព័ននកំ់ងអស់្ស          
មិនខមនរតឹមខតអាាញ ធរសរបងកាតខតប៉ោុសណាត េះសទ រតូវកោងស្សមតទភាពនិងមានតួនាទីចាស់្សលាស់្សសៅ
កបុងលំហូរចំណូលនិងការចំណាយ។ ទនធឹមនឹងសនេះ ោទ ប័នោរសពើពននននរបសទស្សកមពុាកំ់ងអស់្សរតូវ
ពរងឹងស្សមតទភាពសដើមផីររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិឲ្យមានរបសិ្សទនភាព។  
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 កមពុារួរពរងឹងតមាល ភាពនិងរណសនយយភាពននថវកិាបខនទមសទៀត។ ដូចខដលរនសឃើញកបុងរបសទស្សកំ់ង
៦ តមាល ភាពនិងរណសនយយភាពននថវកិាមានោរៈសំ្សខាន់កបុងការររប់ររងចំណូលធនធានធមមាតិ។ 
សហតុដូចសនេះ រកុមរបឹការតួតពិនិតយមួយខដលមានតំណាងពីរោឌ ភិរល នដរូអភិវឌណន៍ និងស្សងគមសីុ្សវលិ 
អាចជួយបសងើើនតមាល ភាពនិងរណសនយយភាពសៅកបុងការររប់ររងចំណូលធនធានសៅរបសទស្សកមពុា។ 

ជំហ្គនបនាធ ប់ននការសិ្សកាស្រោវរាវសនេះរឺការវភិារថវកិាាតិកមពុា វស័ិ្សយអាទិភាព និងរចនាស្សមព័នន   
ោទ ប័ន។ បនាធ ប់នឹងមានការវភិារខផអកសលើ សស្សណារអូីចំណូលនិងចំណាយតាមររមូនីមួយៗ សដើមផីសធវើការវយ
តនមលពីផលននចំណូលសរបងសៅសលើសស្សដឌកិចច។ ការសិ្សកាខបបសនេះនឹងប ិញពីសស្សណារអូីកំសណើ នសស្សដឌកិចចខដល
អាចជួយផថល់ជសរមើស្សសគ្មលនសយរយស្សរមាប់កមពុា។  
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